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كم هي الحاجة إليها....؟!
* رئيس التحرير

إهنا العالقة القديمة اجلديدة؛ بني الرسالة الساموية،
ومتلقيها يف األرض ..بني األنبياء وأقوامهم عىل مر
التاريخ ..ثم بني عامل الدين والناس الذين من حوله ..وال
يامري أحد ،أن علامء الدين املسلمني الذين ورثوا علومهم
الدينية من الشجرة الطاهرة التي تصل بجذورها اىل خاتم
األنبياء صىل اهلل عليه وآله ،حيملون هذا االمتياز احلضاري
عىل غريهم من علامء األديان األخرى ،أهنم مل يكونوا سبب ًا
يف احلروب والدمار والفتن االجتامعية والسياسية ،بقدر
ما كانوا عام ً
ال يف بناء احلضارة وسعادة االنسانية
مجعاء ،وليس فقط املسلمني وحدهم ،وما جرى
من احلروب والكوارث واملفاسد يف تارخينا ،إنام
هو من فعل احلكام واألنظمة اجلائرة واملنحرفة
عن االسالم الصحيح ،وهذه احلقيقة باتت
واضحة جل ّية لألمة ،ونجد تعبريها يف العالقة
بني ابناء املجتمع وعلامء الدين ،و ايض ًا بمدارس
العلوم الدينية التي حتولت اىل رصوح حضارية
سامقة ،وما تزال معامل القديم منها ٌ
ماثل للعيان يف
غري بلد اسالمي ،فيام يتزايد احلديث منها حتت إسم
«احلوزات العلمية» يف بالدنا االسالمية.
هذه العالقة احلميمة والعميقة اجلذور ،تتعرض اليوم
خلطر التصدّ ع من جديد ،فقد حاولت التيارات الفكرية
الوافدة خالل القرن املايض ،إجياد نتوءات وثغرات يف
جدار هذه العالقة ،فكان هلا علامء دين أبطال ،باملرصاد،
فخيبوا سعيهم وظنّهم ،أما اليوم فنجد أن أنظمة
سياسية وأطراف دولية ،دخلت بنفسها عىل اخلط ،فكان
التحريض الطائفي ،وتسييس الشعارات الدينية ،وإدخال
اخلالفات املذهبية يف البنية االجتامعية ،مثلام يتم تزريق
املريض بالدم امللوث ..من هنا كان عىل «اهلدى» ان تقول
كلمتها يف خضم هذه املواجهة الفاصلة ،لتذكّر املسلمني،
بالشخصية احلقيقية واملرشقة لعلامء الدين الذين حيملون
صفة «الرساليني» ،أي من هم االمتداد للرسالة املحمدية،
ولن نأيت بجديد عن تلك الشخصيات العظيمة التي
سطرت مالحم بطولية يف سوح اجلهاد ضد الظاملني

واملستعمرين ،وأثروا علومنا ثقافتنا وفكرنا باألصالة
واإلبداع ،إنام هي حماولة متواضعة للفت االنظار والتذكري
ليس إال..
فهل من املعقول أن نسمع بشخص يعد نفسه «عامل
«التعصب الطائفي»
دين» يف بلد اسالمي ،يدعو اىل
ّ
وبصوت ٍ
عال ،واىل جانب حشود مجاهريية معبئة ،بينام
هنالك «عامل دين» ،ويف نفس البلد االسالمي ،كان يدعو
اىل حقوق الطوائف االسالمية مجيع ًا ،وحيظر أي نوع من
التاميز والتفريق ،إنام التعايش والتواصل ،فاالثنني علامء
دين ،إنام األخري يعود اىل القرن املايض ،بينام األول،
ُيعد من افرازات املرحلة الراهنة ..فهل معنى هذا
أن االحكام والقيم واملبادئ تتبدل مع الزمن
لدى علامئنا..؟! أما من يتحدث عن «وجهات
النظر» ،فهي مقبولة يف جمال السياسة واالقتصاد
واالجتامع ،وسائر االم��ور القابلة للتغيري
والتحليل ،لكنها غري مقبولة يف القيم واملبادئ
االسالمية السمحاء.
هكذا نعرف قيمة احلوزة العلمية ،وعلامء
الدين ..فهم نقطة االلتقاء ،ونقطة االنطالق،
من بيوهتم كان يشع نور االيامن واالخالق ،بام يطمئن
الناس يف كل مكان عىل عيشهم الكريم ،وحقوقهم،
ومستقبلهم ،وهذا يدعونا ألن نستعيد أيام املهابة احلوزوية
يف بالدنا االسالمية ،عندما كان ملجرد اسم عامل الدين،
الف حساب وحساب يف لدى الوايل واحلاكم وامللك،
رغم عاملتهم وفسادهم ،وقد أثمرت هذه املهابة عن
ثورات وحتركات سياسية واجتامعية كبرية ،غريت مسار
التاريخ املعارص لدول اسالمية .وإذن؛ لنستعد «ثورة
التبغ» ،وما متخصت عنه ،من حفظ الشعب االيراين
لعزته وكرامته من االنتهاك عىل يد االستعامر الربيطاين.
ّ
ولنستعد أيام ثورة العرشين ،و تضامن العشائر مع فتوى
اجلهاد ضد االستعامر الربيطاين ..ثم لنستعد تلك األيام
التي سعى فيها علامء دين أبطال بإجياد الصلة بني املايض
واملرشق واحلارض املتعطش للنهضة واإلصالح ،فش ّقوا
الطريق وعبدوه بدمائهم وتضحياهتم ،حتى يبقى الطريق
مفتوح ًا وممتد ًا مع الزمن للقادمني من االجيال اجلديدة.
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المصالح
السياسية
تهدد
إستقالل
القضاء
العراقي
ب��ي�ن ق������رار اج���ت���ث���اث رئ��ي��س
جملس القضاء األعلى يف العراق
بدعوى أنه من أعوان النظام البائد،
ونقض القرار من اهليئة التمييزية
يف اهل��ي��ئ��ة ن��ف��س��ه��ا ،ف�ت�رة وج��ي��زة،
لكنها ختتزل قضية كربى بالغة
��س ح��ي��اة ال��ن��اس
احل��س��ي��اس��ي��ة مت� ّ
وم��ص��ائ��ره��م ،إذ ت��ع��رض��ت مسعة
القضاء وال��ق��ان��ون لتشويه خطري،
وأثارت بني الناس اكثر من تساؤل
حول هذا امللف ،أهمها؛ وجود شخص
يف هكذا منصب قضائي كبري يف
النظام اجلديد ،فيما ك��ان يشغل
يف النظام البائد منصب مستشار
يف «دي��وان الرئاسة» ،يف عهد صدام
املقبور ،ثم سر فتح ملف احملمود
يف هذا الوقت بالذات ،والسكوت عنه
منذ تو ّلي احملمود رئاسة القضاء يف
االيام االوىل لسقوط صدام ونشوء
«النظام الدميقراطي اجلديد».
التجاذبات السياسية احملتدمة
يف ال��وق��ت احل��اض��ر ب�ين احلكومة
اليت يرأسها نوري املالكي ،والكيانات
السياسية حتت قبة الربملان ،ألقت
ب��ظ�لاهل��ا ه���ذه امل���رة ع��ل��ى ال��ق��ض��اء،
ح��ي��ث أمث���ر رف���ض امل��ال��ك��ي ل��ق��رار

اجتثاث احملمود ،عن نقض اهليئة
التمييزية للقرار ،واإلب��ق��اء عليه
يف منصبه ،ليس ه��ذا وح��س��ب ،بل
وإع��ل�ان امل��ال��ك��ي س��ح��ب ترشيحه
لفالح حسن شنشل كرئيس هليئة
املسائلة والعدالة ،وذل��ك بعد أيام
من إص��داره قرار االجتثاث !..وجاء
يف ت��ص��ري��ح للمالكي إن اجتثاث
احملمود "ال يستند إىل أي وثائق»،
واصفاً القرار بان «سياسي» ..بينما
يقول شنشل :إن املالكي طلب منه
تأجيل اجتثاث احملمود إال انه رفض
ذلك .وكان النائب املستقل صباح
الساعدي أكد «ان مواطنني قدموا
شكاوى ضد رئيس جملس القضاء
االع��ل��ى م��دح��ت احمل��م��ود واحمل��ام��ي
طارق حرب ملشاركتهما يف جرائم
تعد ضد االنسانية".
وق�������ال يف م����ؤمت����ر ص��ح��ف��ي
يف ال����ث����ال����ث ع���ش���ر م�����ن ال��ش��ه��ر
احل��ال��ي»:ه��ن��اك ج��رمي��ة وق��ع��ت يف
زم��ن ن��ظ��ام املقبور ال يتحدث بها
ال��س��ي��اس��ون وال���ن���واب ،وق��ع��ت على
اكثر م��ن  10آالف م��واط��ن ال احد
يتكلم بها النها مت��س رأس اهل��رم
بالسلطة القضائية ،وه��و مدحت

احملمود وهي جرمية قطع «صوان
األذن» وال�تي كانت تفرض على
اهلاربني من اخلدمة العسكرية يف
ذلك الوقت».
واض���اف ال��س��اع��دي" :ان ق���راراً
ب��رق��م  115يف  25آب  1994ق��دم��ه
حمام كان يف الدائرة القانونية يف
وزارة الدفاع اىل املستشار يف رئاسة
اجل��م��ه��وري��ة «م��دح��ت احمل��م��ود» يف
زمن النظام السابق ،وشرع بتنفيذ
ه���ذا ال���ق���رار ..مبيناً ال��ي��وم قدمنا
شكوى رمسية ستصل اىل رئيس
هيئة االدعاء العام غضنفر اجلاسم
ورئ���ي���س جم��ل��س ال���ن���واب اس��ام��ة
النجيفي".
واض���اف« :ق���دم لنا  64مواطناً
طلبات مرفقة بوثائق يطلبون فيها
حتريك شكوى جزائية والتعويض
املادي ضد القاضي مدحت احملمود
واحملامي ط��ارق حرب عن جرمية
اش�تراك��ه��م��ا يف اق��ت�راح وص��ي��اغ��ة
قرار «جملس قيادة الثورة» املنحل
س��يء الصيت امل��رق��م  115يف  25اب
نص على معاقبة بقطع
 1994والذي ّ
«صوان االذن» وتوسيم اجلبهة لكل
من هرب او ختلف عن اداء اخلدمة

العسكرية او آوى هارباً من اخلدمة
العسكرية» .وم��ن مجلة املفارقات
املثرية يف هذه القضية ،اصطفاف
القائمة العراقية اىل صف املؤيدين
الجتثاث احملمود ،وهم ممن كانوا
دائماً يف طليعة املعارضني الجراءات
االجتثاث اليت يصفونها بأنها تؤدي
اىل «االقصاء والتهميش» ،بل عدّوا
وجودها غري ض��روري ،منذ كانت
حتت اسم «هيئة اجتثاث البعث».
ويبقى تساؤل الشارع العراقي
موجهاً اىل طريف النزاع السياسي:
امل��ط��ال��ب ب��اج��ت��ث��اث احمل���م���ود ممن
يرفعون شعار الدفاع عن املتضررين
م���ن ال��س��ي��اس��ات ال��ق��م��ع��ي��ة لنظام
صدام املقبور ،رغم مرور كل هذه
ال��س��ن��وات على وج���وده يف العملية
السياسية .وأيضاً الرافض للقرار
وه���و ي��ع��ل��م ب���وج���ود ال��وث��ائ��ق ال�تي
تدين أعلى سلطة قضائية يف البلد.
ورمب���ا جييب ال��ش��ارع بنفسه على
نفسه :بان شعور املناوئني للمالكي،
باستفادته من السلطة القضائية
لتقوية ش��وك��ت��ه ،ه��و ال���ذي جعل
احملمود ،اليوم حتديداً رج�ًلا «غري
مرغوب فيه».
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لهجة التهديد في االنبار تتش ّبه بـ
«القاعدة» وعملياتها اإلرهابية
ط �وّر امل��ع��ارض��ون املتجمهرون
يف االن����ب����ار خ��ط��اب��ه��م ال��ط��ائ��ف��ي،
فبعد مطالبة احملتجني يف االنبار
ب��ال��ق��دوم اىل ب��غ��داد ألداء «ص�لاة
اجلمعة املوحدة» ،طالب رجال دين
يف خطاباتهم أمام مجوع احملتجني،
ب��ال��زح��ف حن���و ب���غ���داد ل�لاط��اح��ة
باحلكومة وإل��غ��اء ال��دس��ت��ور ال��ذي
وص��ف��وه ب��ـ «ال���ك���اف���ر»! ،وال��س��اب��ق��ة
االخرى اليت جاءت على لسان احد
اخلطباء ،التهديد بتعريض املصاحل
االمريكية والغربية اىل اخلطر يف
العراق واملنطقة برمتها إذا بقيت
االوضاع على ما هي عليه يف العراق.
ف��ب��ال��رغ��م م���ن ال��ت��ه��دئ��ة ال�تي
أعلنها عدد من رجال الدين السنة،
يف اجلمعة ال�تي ك��ان يفرتض أن
يتجه احمل��ت��ج��ون االن��ب��اري��ون فيها
حن��و ب��غ��داد ،وأق��ن��وع��ه��م ب��ال��ع��دول
ع��ن ه���ذا امل��ط��ل��ب ،الس��ب��اب أمنية
وسياسية ،وه��و ما نصح به سكان
منقطة «األعظمية» يف بغداد ،عاد
خطباء اجلمعة يف كل من االنبار
وامل���وص���ل وس����ام����راء ،اىل إط�ل�اق

ع���ب���ارات ال��ت��ه��دي��د وال���وع���ي���د ضد
احلكومة وشخص رئيسها ن��وري
املالكي ،دون طرح مطالب حمددة
كما يف السابق ،وإمنا لدعوته اىل
النزال والصراع من أجل الوجود..
وق���د أت��ف��ق��ت كلمة املتجمهرين
يف امل��ن��اط��ق ال���ث�ل�اث« :ق���ادم���ون يا
ب��غ��داد» ،وق��د أطلقوا مطالبات من
ق��ب��ي��ل إس��ق��اط احل��ك��وم��ة ،وإل��غ��اء
الدستور وإعادة رفع العلم العراقي
(ب��األجن��م ال���ث�ل�اث) ،وإل��غ��اء هيئة
املسائلة وال��ع��دال��ة ،وإط�لاق سراح
«سلطان هاشم» آخ��ر وزي��ر للدفاع
يف عهد صدام املقبور ،الذي ينتظر
حماكمته على خلفية إدانته بقتل
املئات من ابناء الشعب العراقي.
وال���رس���ال���ة االخ������رى ل��رج��ال
الدين احملرضني ،هي احلفاظ على
مت��اس��ك احمل��ت��ج�ين م���ن االه���ت���زاز
وامللل بعد ان دخلت االحتجاجات
شهرها ال��راب��ع ،وذل���ك ب��ال��دع��اء يف
املوصل وسامراء ،اضافة اىل االنبار،
للمحتجني بـ «النصر» ومساعدتهم
للزحف حن��و ب��غ��داد ،كما ج��اء يف

خطبة اجلمعة يف املوصل.
ويف مدينة ال��رم��ادي ،مركز
حمافظة االن��ب��ار ،دع��ا عبد املنعم
ال��ب��دران��ي ،رئيس ال���وزراء الرتكي
ورئ��ي��س اقليم ك��ردس��ت��ان ،لدعم
احملتجني ومساعدتهم على حتقيق
مطالبهم بإسقاط حكومة املالكي!
ومم����ا ج����اء يف ك�ل�ام���ه خم��اط��ب �اً
«عد اىل رشدك  ..وانزع
البارزانيُ :
عند رداء القومية ،وانصر قضيتنا..
فان لنا فض ً
ال عليكم بان بلغناكم
االس�لام ،ولكم فضل علينا بصالح
الدين الذي قاتلنا معه!»..
ويف نفس اخلطبة ،وجه حديثه
اىل ال���غ���رب وحت����دي����داً ال���والي���ات
امل���ت���ح���دة ،م����ه����دداً ب���ان���ه يف ح��ال
ع��دم تأييدها هل��ذه االحتاجاجات
وامل��ط��ال��ب��ات ض��د ح��ك��وم��ة امل��ال��ك��ي
ف��ان «مصاحلكم ستحرتق كلها
يف ال��ع��راق واخلليج ،وستحرمون
م��ن منابع النفط وي��ك��ون مضيق
ه��رم��ز يف خ��ط��ر ،اذا ض���اع ال��ع��راق
وت��رك��ت��م��وه» !..ك��م��ا دع���ا ال���دول
اخلليجية بنصرة «أه��ل السنة يف

ال���ع���راق» .وه���ذه امل���رة االوىل ال�تي
يعلن فيها احملتجون ضد احلكومة
العراقية استعدادهم للمشاركة
يف عمليات عسكرية على شاكلة
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت�ي ن��ف��ذه��ا تنظيم
«القاعدة» ضد املصاحل االمريكية
يف املنطقة ،وهلذا مدلوالت عديدة،
اب��رزه��ا ع���ودة ف��ك��ر «ال��ق��اع��دة» اىل
حواضنها القدمية يف العراق ،بعد
أن خرجت بأفرادها وانتحارييها،
مم���ا ي��رش��ح االوض������اع ال��س��ي��اس��ي��ة
واالمنية يف ال��ع��راق اىل مزيد من
التعقيد والغموض.
أما االوضاع يف بغداد ،فانها بد ً
ال
من ان تتجه حنو التماسك والسري
خب��ط��ى ث��اب��ت��ة حن��و ح��ل املشاكل
وتطويق االزم���ات السياسية ،فان
الشعب العراقي ،تابع تأجيل جلسة
ب��رمل��ان��ي��ة ل��ن��واب��ه املنتخبني ث�لاث
م����رات ،وت��ع��ط��ي��ل ت��ش��ري��ع ق��وان�ين
مهمة ،اىل جانب مسألة التصويت
على املوازنة العامة للعام اجلديد،
الذي يفرتض انها قد مت التصويت
عليها قبل هذا العام.
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مثقوب للنظام الخليفي
قارب
«الحوار»
ٌ
ٌ
م����ا ي�������زال ن����ظ����ام احل����ك����م يف
ال��ب��ح��ري��ن ي��س��ع��ى ل���ل���خ���روج من
م��أزق الديكتاتورية والدموية مع
حفظ ماء الوجه ،فيما يواصل ابناء
الشعب البحريين ش ّد اخلناق حول
هذا النظام للحصول على مطالبه
امل���ش���روع���ة يف ال��ع��ي��ش ال��ك��ري��م و
حتقيق العدالة وحق تقرير املصري.
فقد مضت ال��ذك��رى الثانية
للثورة يف ال��راب��ع عشر م��ن شباط
امل��اض��ي ،مثل عاصفة عاتية ه ّزت
مسرحية احلوار اليت حاول النظام
تثبيتها والتسويق هلا حملياً ودولياً،
والمتصاص النقمة اجلماهريية،
ووصفها بانها البديل حلالة الغليان
والرفض اجلماهريي يف الشارع ،إال
ان القمع الوحشي ل��ق��وات النظام
كشفت القناع احلقيقي للجانب
املتحاور وال��ذي ظل متأرجحاً بني
أن يكون من طرف احلكومة ،أو من
ط��رف «امل��ل��ك» .فخالل التظاهرات
االحتجاجية مبناسبة ال��ذك��رى
الثانية ل��ل��ث��ورة ،أق��دم��ت ق���وات آل
خ��ل��ي��ف��ة ع��ل��ى إط��ل�اق ال��رص��اص
االنشطاري احملرم دولياً على رأس
ال���ش���اب حم��م��د ع��ي��س��ى اجل��زي��ري

–  20عاماً ، -ومن مسافة قريبة،
أدخ���ل على اث��ره��ا اىل املستشفى،
لكن على أثر شدة االصابة ،التحق
بقافلة الشهداء البالغ عددهم منذ
ان��دالع الثورة ضد حكم آل خليفة
 126شهيداً علماً أن أثنني آخرين
التحقوا بقافلة الشهداء مؤخراً.
هذا االص��رار اجلماهريي ،ورد
الفعل العنيف م��ن ج��ان��ب النظام
احل���اك���م ،ي���ق���وي اح��ت��م��ال فشل
خيار احلوار – اخلوار حسب تعبري
امل���ع���ارض���ة -يف إس���ك���ات ص��رخ��ات
ال��رف��ض اجل��م��اه�يري��ة .وق���د أك��د
القيادي يف مجعية العمل االسالمي
الدكتور راش��د الراشد ،أن الثورة
اجل��م��اه�يري��ة امل��س��ت��م��رة كفيلة
ب��اس��ق��اط ال��ن��ظ��ام اخل��ل��ي��ف��ي .ور ّد
ال��راش��د ع��ل��ى م��ا ي����روّج ل��ه ال��غ��رب
والنظام اخلليفي من أن املعارضة
مل حت��دث أي تغيري ملموس على
الساحة قائ ً
ال :ان اب��رز ما قامت به
ث��ورة امليادين اليت يقودها الشباب،
ه��ي ان��ه��ا اجن����زت ت��غ��ي�يراً سياسياً
واسقطت شرعية النظام وع ّرته
وك��ش��ف��ت حقيقته ام����ام ال��ع��امل،
كما كشفت ازدواجية املعايري يف

اجملتمع ال��دول��ي ،ب��ادع��ائ��ه محاية
الدميقراطية لشعوب العامل.
وق���د س��ع��ى ال��ن��ظ��ام اخلليفي
تسويق احلوار دولياً وكسب الرأي
ال��ع��ام ال��ع��امل��ي اىل ج��ان��ب��ه ،وت�بري��ر
اجراءاته القمعية ضد ابناء الشعب،
وكانت احلصيلة مباركة االحتاد
االورب����ي وال���والي���ات امل��ت��ح��دة هل��ذا
احلوار ،وامتيا ٌز آخر اضافته املمثلة
العليا للشؤون اخلارجية يف االحتاد
«كاثرين أشتون» ،عندما نصحت
امل��ع��ارض��ة ال�ت�ي ت��ق��ود ال��ت��ظ��اه��رات
اجل��م��اه�يري��ة ب���ـ «ض�����رورة ضبط
النفس وجتنب االستفزازات ونبذ
العنف» ،وه��ي ع��ب��ارات رمب��ا ج��اءت
م��ص��اغ��ة م��ن ق��ب��ل دوائ����ر السلطة
اخلليفية .والنقطة األهم يف مسألة
احل�����وار ،وج����ود امل��م��ث��ل احلقيقي
للجماهري الرافضة ،خلف قضبان
السجون ،وليس عند طاولة احلوار،
ه���ذا إن ك���ان ه���ذا امل��م��ث��ل يعرتف
جبدوائية احلوار باألساس.
فمايزال مساحة الشيخ حممد
علي احملفوظ االمني العام جلمعية
ال��ع��م��ل االس��ل�ام����ي وع�����دد كبري
آخ���ر م��ن امل��ع��ارض�ين السياسيني،

ره���ن���اً ألح���ك���ام ج���ائ���رة ب��ال��س��ج��ن
ل���ف�ت�رات خم��ت��ل��ف��ة .وق����د أث��ب��ت��ت
ال��ت��ق��اري��ر وال��وث��ائ��ق ،يف مقدمتها
«تقرير بسيوني» ،أن املعتقلني هم
باحلقيقة سجناء رأي ،وليس كما
تدعي السلطات« ،مثريي شغب».
م��ن هنا ي��ؤك��د امل��راق��ب��ون ،أن
السلطات اخلليفية ،تسعى إلضفاء
ص��ب��غ��ة ال���ن���ج���اح ع��ل��ى «احل������وار»
ليكون ق��ارب جن��اة هل��ا م��ن مأزقها
ال��س��ي��اس��ي ،حيث ه��ي مطالبة من
اجملتمع الدولي بكسب املشروعية
السياسية ،وتبييض صفحة حقوق
االنسان لديها ،وعدم إثارة املنظمات
احلقوقية واالنسانية العاملية ،ومن
جانب آخر ،تواجه رفضاً ومعارضة
ع��م��ي��ق��ة اجل������ذور يف ال��ب��ح��ري��ن،
وإص������راراً ع��ل��ى ال��ت��غ��ي�ير ال��ش��ام��ل،
ثم دخوهلا قفص االتهام واإلدان��ة
على ك��ل م��ا اق�ترف��ت��ه م��ن جرائم
وانتهاكات ،ورمبا تسعى ألن يكون
التغيري على شاكلة ن��ظ��ام حكم
علي عبد ص��احل يف اليمن ،عندما
خ��رج ،وبفضل اجلهود السعودية،
ساملاً من أي حماكمة وإدانة على
جرائمه.
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مجزرة
تكفيرية
جديدة ضد
أتباع أهل
البيت "ع" في
باكستان
اعتصم اآلالف بينهم أربعة
آالف ام���رأة يف مدينة «كويتا»
ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة ،غ����داة التفجري
االره��اب��ي ال��ذي ادى اىل استشهاد
وج��رح حوالي  300شخص ،بينهم
ن��س��اء وأط��ف��ال يف ه��ج��وم اره��اب��ي
– تكفريي جديد ضد أتباع أهل
ال��ب��ي��ت "ع" ،م��ط��ال��ب�ين السلطات
األمنية بالتحرك الفوري إللقاء
القبض على امل��س��ؤول�ين ع��ن هذا
االع��ت��داء .وك��ان للحادث الدامي
ي���وم ال��س��ب��ت ال���س���ادس ع��ش��ر من
شهر شباط اجل���اري ،وق��ع�اً مؤملاً
يف نفوس الشعب الباكستاني،
وحتديداً اتباع أهل البيت عليهم
ال���س�ل�ام ،الس��ي��م��ا وان����ه االع��ت��داء
الثاني ال��ذي يتعرضون له خالل
هذا الشهر ،فخرجت التظاهرات،
ونظمت االح��ت��ج��اج��ات الغاضبة
ع��ل��ى االوض����اع االم��ن��ي��ة املنفلتة
ال��ت��ي جت��ع��ل��ه��م ع����رض� ً
���ة يف أي
وق����ت الع�����ت�����داءات ال��ت��ك��ف�يري�ين
واالرهابيني.
ويف م��راس��ي��م ال��ت��ش��ي��ي��ع ،ق��ام
املشاركون فيه باغالق الطريق،
معلنني رفضهن دف��ن الضحايا
اىل ح�ين حت���رك ال��س��ل��ط��ات ضد

امل��ت��ط��رف�ين ال��ذي��ن ي��ق��ف��ون وراء
االع��ت��داء االره��اب��ي .كما شهدت
م�����دن «ك����رات����ش����ي» ال��ع��اص��م��ة
االقتصادية ،و»اله��ور» العاصمة
ال��ث��ق��اف��ي��ة« ،م��ظ��ف��ر آب����اد» أك�بر
مدينة يف القسم ال���ذي تسيطر
عليها ب��اك��س��ت��ان م��ن كشمري،
جتمعات تضامنية شجبت هذا
ال���ع���م���ل اجل����ب����ان م����ن مج���اع���ات
تكفريية ،حتمل احلقد والكراهية
لقيم الدين واملفاهيم االنسانية.
وح���س���ب م���ص���ادر ال��ش��رط��ة
ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة ف���ان قنبلة ت��زن
ح��واىل ط��ن ،انفجرت عن بعد يف
شاحنة صهريج فجرت عن بعد
يف سوق حملية يف مدينة «هزارة
ت��اون» الواقعة يف ضواحي كويتا
عاصمة والية بلوشستان.
وق���د ت��ب��ن��ت مج��اع��ة «عسكر
جهنكوي» االرهابية املتطرفة ،هذا
العمل االره��اب��ي ،وه��ي معروفة
طيلة السنوات املاضية بعملياتها
االره��اب��ي��ة ض��د الشيعة ،وحسب
منظمة «هيومن رايتس ووتش»،
فان اكثر من  400شيعي لقي حتفه
يف ب��اك��س��ت��ان ،منذ ب��داي��ة العام
احلالي جراء العمليات االرهابية،

كما أدان���ت املنظمة م��ا وصفته
«ج�بن والم��ب��االت السلطات» إزاء
امل��ذاب��ح ال�تي يتعرض هلا الشيعة
يف ب��اك��س��ت��ان ،واك��ت��ف��ى رئيس
ال��وزراء راجا برويز اشرف ،بادانة
االع��ت��داء مطالباً بسرعة القبض
على املنفذين!..
وح��س��ب آخ���ر اح��ص��ائ��ي��ة ف��ان
عدد شهداء االعتداء االخري ،بلغ 80
شهيداً ،فيما بلغ عدد املصابني 300
جرحياً .واتهمت مصادر صحفية
يف باكستان ،احل��ك��وم��ة ودوائ���ر
استخبارية متعاطفة مع مجاعة
ط���ال���ب���ان وال���ق���اع���دة ،ب��ال��وق��وف
متفرجني أم��ام حت��رك السيارات
املفخخة او زرع العبوات الناسفة
يف املناطق ذات االغلبية الشيعية.
ويف اج���������راء ل������ذر ال����رم����اد
يف ال���ع���ي���ون ،أع���ل���ن���ت ال��ش��رط��ة
الباكستاينة ع��ن إل��ق��اء القبض
على زعيم مجاعة عسكر جهنكوي
«مالك اسحق» يف منزله يف «رحيم
ي���ار خ����ان» ،ع��ل��ى خلفية إدالئ���ه
بتصرحيات مستفزة.
وحسب مصادر الشرطة فان
توقيف املدعو «جاء بناء على قرار
م���ن ح��ك��وم��ة ال��ب��ن��ج��اب يف اط���ار

قانون حفظ االمن العام» ،واكد
املتحدث باسم الرابطة االسالمية
احل��اك��م��ة يف والي����ة ال��ب��ن��ج��اب
ب���روي���ز رش���ي���د ،ت��وق��ي��ف «م��ال��ك
اس���ح���ق» واع���ل���ن ان���ه س��ي��ب��ق��ى يف
االعتقال لشهر مبوجب القانون،
و اوض���ح رش��ي��د« :ه��ن��اك شكاوى
حبقه تتعلق باالدالء بتصرحيات
مستفزة الشهر املاضي».
وي������أت������ي ه��������ذا ال���ت���ص���ع���ي���د
اخل��ط�ير ،يف وق��ت تشهد املنطقة
تصعيداً طائفياً خ��ط�يراً باجتاه
إث�����ارة االزم������ات ال��س��ي��اس��ي��ة اىل
ح��� ّد االن��ف��ج��ار ب��وج��ه احل��ك��وم��ات
املوجودة ،كما هو احلال يف سوريا،
وب���درج���ة أق����ل يف ال����ع����راق .ويف
البحرين تصعيداً طائفياً حكومياً
خلنق الصوت املطالب باحلقوق
املشروعة من االغلبية الشيعية
يف هذا البلد اخلليجي ،االمر الذي
يدفع املراقبني للتساؤل عن مصري
الشيعة ومطالبهم وحقوقهم،
سواء كانوا اىل جانب احلكومات،
أو ك��ان��وا يف مواجهتها ،م��ع علم
ال������رأي ال���ع���ام ال��ع��امل��ي بسلمية
نهج الشيعة وخطابهم امل��ت��وازن
واملنطقي.
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الجماعات اإلرهابية امتداد للمخططات
االستكبارية التي م ّزقت األمة
* إعداد  /بشري عباس

علينا
االنتباه واحلذر
من خمططات
االعداء التي
يديرونها
وينفذونها
لضرب األمة
من داخلها عرب
احلروب و اثارة
وتكريس التمزق
والصراع الطائفي
يف العامل
االسالمي بأيدي
عميلة من داخل
االمة ذاتها

األوض���اع يف ال��ع��راق واالزم���ات و
ت��ط��ورات االح����داث ،وم��ا يواجهه من
حتديات ،و ما جرى يف بغداد وغريها
م��ؤخ��راً م��ن تفجريات اره��اب��ي��ة ،وما
سبقها يف أك��ث��ر م��ن منطقة ،وم��ا
ي��رت��ك��ب م��ن خم��ط��ط��ات وج��رائ��م يف
دول مثل س��وري��ا ،وق��ت��ل االب��ري��اء يف
باكستان ..وقضايا واح��داث البد أن
ت��ك��ون م��وض��ع اه��ت��م��ام ج���دي وجي��ب
التوقف عندها ،وه��ي حتيط بنا من
كل مكان وتضغط علينا من مجيع
اجلهات ،والبد ان تكون لنا رؤية ورأي
ح���وهل���ا ،وحم���اول���ة ل�ل�اص�ل�اح ب��ق��در
استطاعتنا ومبقدار ما يستيطع كل
واحد م ّنا.
إن امل��س��ل��م�ين وع��ب�ر ت��أرخي��ه��م
املمتد ،وما القوه ،وما خسروه بسبب
امل��ؤام��رات اخلفية واالي���ادي اخلبيثة
ال�تي تعيث ف��س��ادا ،ه��و اك��ث��ر بكثري
مم��ا أص��اب��ه��م م��ن احل���روب السافرة
الظاهرة ،وعدم انتباه املسلمني هلذه
املؤامرات ،يعد كارثة كبرية ،كانت
وال تزال وخنشى ان تبقى على حاهلا،
وك��م��ث��ال واض���ح م��ن ه��ذا ال��ت��أري��خ،
علينا أن ن��درس ونفكر مليا ونسأل
مث ً
ال :ملاذا و كيف أن األيادي اخلفية
واملؤامرات اخلبيثة أوقعت يف القرن

الثامن عشر ،وال��ق��رن التاسع عشر،
اخل�ل�اف ب�ين دول��ت�ين ك��ب�يرت�ين يف
األمة ،أو بتعبري آخر( ،امرباطوريتني)،
العثمانية وااليرانية؟ و كم أوقعوا
من خالفات وحروب يف األمة حينها،
وح��ي��ث ك��ان��ت اورب���ا يف تلك الفرتة
تتحفز لتنهض م��ن سباتها وتبين
ّ
تنقض على هاتني
نفسها ،وم��ن ثم
الدولتني ،وقد فعلت .فقسموا األمة يف
مؤمتر «يالطا» اىل بلدان صغرية ،وما
يزال امتداد هذا التآمر موجود حتى
اآلن ..وإن البسوها أث��واب خمتلفة.
ولألسف حنن أمة ال تقرأ ،وال تتعظ
من التجارب ،وإن كان هنالك قراء،
فهم أق��ل��ي��ة ،وم��ن يستوعب ال��درس
فهم أقلية األقلية .وبد ً
ال من مطالعة
الكتب الثقافية والفكرية ملفكرينا و
رموزنا ،جند احملاوالت الغراق أسواق
الكتب بعناوين مثل «اجلنس» و"املال"
و"تفسري االح�لام" ،اليت تبعد الناس
عن قضاياهم اجلوهرية وهمومهم
احلقيقية.
وع��ن��دم��ا واج���ه ال��غ��رب وال���دول
االستكبارية ،امل��د االس�لام��ي اواس��ط
القرن العشرين ،سارعت اىل تشكيل
عشرات مراكز الدراسات والتخطيط
يف أم��ري��ك��ا و اورب����ا وغ�يره��ا ،لرصد
ودراسة كل شاردة و واردة ،وكبرية
وصغرية ،للبحث يف كيفية مواجهة

هذا املد ،وهم يف هذا الصدد مل يعودوا
يستخدمون دائ��م��ا ال��ق��وة والتدخل
السافر والعلين بشكل مباشر ،إمنا
األه�����م واالخ����ط����ر م���ن ذل����ك ه���و ما
ك��ان و الي��زال جي��ري من ختطيط
وت��ن��ف��ي��ذ جي���ري يف اخل���ف���اء ل��ض��رب
وت��ف��ري��ق األم���ة ومت��زي��ق��ه��ا واش��ع��ال
الصراعات الداخلية فيما بينها ،وهم
هل��ذه الغاية كانوا و الي��زال��ون ،هلم
اس��ل��وب��ه��م اخل����اص يف ان��ش��اء ودع��م
توجهات ومج��اع��ات م��ن داخ��ل األم��ة
ذاتها ،وجعلها أدوات لتنفيذ مآربهم
وخمططاتهم اخلبيثة .فالكثري من
احل���رك���ات واجل��م��اع��ات االره��اب��ي��ة
املتلبسة ب��ال��دي��ن ،وه���و م��ن��ه��ا ب���راء،
مثل مجاعة «ط��ال��ب��ان» و «ال��ق��اع��دة»
و امثاهلا ،جتسيد لتلك املخططات،
ولدينا معلومات ،وتصور دقيق عن
كيفية دف��ع ه��ذه اجل��م��اع��ات ،منذ
ن��ش��وئ��ه��ا ،ل��ل��ق��ي��ام ب��أع��م��ال إره��اب��ي��ة
وج���رائ���م ع���دي���دة ،جل���� ّر األم����ة اىل
نفق احل��روب والصراعات الداخلية
والطائفية يف العامل االسالمي ،وهو
م��ا حي��ق��ق اه����داف وم��ص��احل االع���داء
ويف مقدمتهم الكيان الصهيوني ،من
خ�لال ح��رف وج��ه��ة وبوصلة األم��ة
من الصراع مع هذا العدو اىل صراع
وقتال داخلي بني املسلمني انفسهم.
فال اتردد حلظة يف القول :أن القاعدة

بصائر
وت���واب���ع���ه���ا ،ه���و ب��احل��ق��ي��ق��ة تنظيم
صهيوني ع��امل��ي ،عمل ويعمل على
ضرب األمة ومتزيقها ،خدمة للكيان
الصهيوني ،وأذنابه.
م��ن هنا ،علينا االنتباه واحل��ذر
من اساليب وخمططات االع��داء اليت
يديرونها وينفذونها لضرب األمة من
داخلها عرب احلروب و اثارة وتكريس
التمزق والصراع الطائفي يف العامل
االس�لام��ي ب��أي��دي عميلة م��ن داخ��ل
االم��ة ذات��ه��ا ،وه��و ما تؤكده شواهد
من أمسنا القريب ج��داً ،وم��ن وجود
أنظمة وطواغيت ،كحاكم العراق
املقبور الذي ذهب غري مأسوف عليه،
حيث كان ألعوبة وعمي ً
ال أسهم يف
تنفيذ م��ؤام��رات أع���داء االم��ة حينما
زج ب��ال��ع��راق وب��ل��دان األم���ة يف أت��ون
ّ
احل�����روب واالزم������ات ال�ت�ي ت��ص��ب يف
النهاية يف صاحل الصهيونية ،فض ً
ال
عن اتباعه السياسة القمعية الدموية
مع املعارضني ،فشن محالت االعتقال
والتصفيات اجلسدية باجلملة ،اىل
جانب محالت التهجري ملئات العوائل
العراقية من ديارها ،جبجج واهية،
للتغطية ع��ل��ى ال���دواف���ع الطائفية
املقيتة لديه .وكانت نهايته على يد
م��ن ج��اء ب��ه اىل السلطة ،فكان مثل
أع��ق��اب ال��س��ج��ائ��ر ال�ت�ي تسحق بعد
االنتهاء منها.
وم����ن ال���ش���واه���د ع��ل��ى ارت���ب���اط
اجل��م��اع��ات االره���اب���ي���ة ال�ت�ي ت��دع��ي
االس����ل����ام واجل������ه������اد يف س����وري����ا،
باملخططات الصهيونية ،مشاركة
ط��ائ��رات م��روح��ي��ة صهيونية بنقل
جرحى مصابني يف املعارك مع القوات
ال��س��وري��ة ،م��ن احل���دود ال��س��وري��ة اىل
داخ��ل الكيان الصهيوني لعالجهم،
ف���ه���والء ه���م ال���ذي���ن مج��ع��وه��م من
ب�لاد خمتلفة ،ل��ي��ج��اه��دوا م��ن أجل
االس�ل�ام يف س��وري��ا ،كما ي �دّع��ون!..
ب��ل معلومات وم��ص��ادر موثقة تفيد
ب��أن ال��ك��ي��ان الصهيوني م�� ّد ج��س��وراً
للدعم العسكري هلؤالء «اجملاهدين»
املزعومني يف مناطق معينة يف سوريا.
والسؤال هنا؛ كيف نواجه هكذا
مؤامرة وخمططات شيطانية؟
عالج ذلك يف كلمتني:

االوىل :موجهة للعلماء واملفكرين
واص���ح���اب االق���ل��ام ،ب���أن ف���ك���روا يف

مستقبل ه��ذه ال��ب�لاد ،وليس العراق
فقط ،وأن يتحملوا املسؤولية جبد و
وعي ،وحياربوا هذه االفكار اخلبيثة
وهذا الفريوس القاتل ،ويقظوا عليه
وخيلصوا الناس منه ،وأن ال يرتكوا
الشباب يصبحون أدوات بيد ه��ؤالء
اجل��ه��ل��ة ال��ف��س��ق��ة ،يستخدمونهم
لتنفيذ م��آرب��ه��م ،وحي��ش��ون عقوهلم
بافكار غريبة وعجيبة ،بعيدة كل
البعد عن الدين والعقل واحلضارة
واالنسانية .واقول للعلماء واملفكرين
واملثقفني واصحاب االقالم والبصائر:
ادرس��وا الظاهرة وحتركوا وتكلموا،
وحت��م��ل��وا امل��س��ؤول��ي��ة امل��ل��ق��اة على
عاتقكم ،و إال ،فكما يقول ربنا تعاىل:
«إِالَّ َت ْف َع ُلو ُه َت ُك ْن فِ ْتنَ ٌة فيِ األَ ْر ِ
ض َو َف َسا ٌد
كَبِ ٌري» ،فالفتنة ليست أم��را بسيطا
حي��دث يف االم���ة وال��ع��امل ،فأعدائنا،
وم���ن خ�ل�ال ه�����ؤالء ،وم���ن ورائ���ه���م،
يهدمون ما بناه املؤمنون الصاحلون،
وما بناه الوطنيون الشرفاء.
أما الكلمة الثانية ،فهي للحكومة
وال�ب�رمل���ان وامل��س��ؤول�ين وال��س��اس��ة يف
العراق..
انتم أي��ض�اً تتحملون مسؤولية
ك��ب�يرة ،وعليكم م��راج��ع��ة انفسكم
وأن تفكروا ملياً وجدياً فيما حيدث
واس��ب��اب��ه ون��ت��ائ��ج��ه ،واالت���ع���اظ من
ال��ت��ج��ارب .ف���اىل م��ت��ى ي��وج��ه ه��ؤالء
القتلة ضرباتهم القاتلة ،يف أي وقت
ومكان ي��ري��دون؟! وكيف يركنون
سياراتهم املفخخة يف أحياء بغداد،
ل���ع���دة أي�����ام ث���م ي��ف��ج��رون��ه��ا ،متى
ش���اؤوا؟! فمن امل��س��ؤول؟ ل��ذا الب��د من
االنتباه ،والتعامل مع القضايا األمنية
والتعيينات حبذر شديد ،فهذا امللف
احل���س���اس ،أم���ر ال جي���ب وال جي��وز
أن يكون التعامل معه عشوائياً وبال
متحيص ودقة .ثم ان مسألة التعيني
يف اجمل�����االت االم���ن���ي���ة ،م���ن ش��رط��ة
وجيش و استخبارات وغريها ،جيب
ان يكون على اساس الكفاءة والنزاهة
ال��ت��ام��ة ،ول��ي��س على اس���اس احمل��اب��اة
واحمل��اص��ص��ات ،إطلعوا ك��ل قوانني
ودس��ات�ير ال��ع��امل ل�ت�روا ك��ي��ف انهم
ابعدوا املؤسسات األمنية ،عن االحزاب
السياسية ،ألن رجل األمن مهمته أن
حيافظ على االمن بعيداً عن ان يكون
م��ع ه��ذا احل���زب واجل��م��اع��ة او تلك،
فلماذا الننتفع ونتعظ بالتجارب؟!

وملاذا نفتقر الجهزة ذات عقلية امنية
متيقظة وك��اف��ي��ة وذك���ي���ة حتى
ختلصنا من هؤالء وجرائمهم؟
وهذا ال يعين أن اجهزتنا األمنية
ال تقوم بذلك اجلهد ،بل هم يقومون
ب��دوره��م ،وج��زاه��م اهلل خ�ي�راً ،و لكن
هذا ال يكفي ،ألن العدو يطور نفسه
وخططه واساليبه باستمرار ،ومن
ورائ������ه ع���ق���ول ش��ي��ط��ان��ي��ة م��اك��رة
وخبيثة متدهم باالموال واخلطط.
ك��م��ا ون���دع���و ق���ي���ادة امل��ؤس��س��ة
األمنية ومنتسبيها لليقظة واالنتباه
م��ن خ��ط��ورة أن يكون هناك م��ن هو
م��ن��دس ون��اف��ذ يف اط��راف��ك��م وفيما
ب��ي��ن��ك��م ،ورمب����ا ي��ع��ط��ي االح��داث��ي��ات
واملعلومات للعدو ،فنظفوا اجهزتكم
واجعلوا يف رأسها ،وحتى يف جسمها
وق��اع��دت��ه��ا ،أن����اس أك��ف��اء أذك��ي��اء
ون��زي��ه�ين ،وخم��ل��ص�ين ل��ك��ي ي��ن��ال��وا
التسديد والتأييد م��ن اهلل تعاىل يف
اداء عملهم وخدمتهم هل��ذا الشعب
والبلد ،أم��ا غ�ير املخلص مم��ن يأتي
لنيل الدنيا ومصاحله ومآربه فان اهلل
تعاىل سيكله اىل نفسه..
ونطالب مجيع ال��ع��راق��ي�ين ،من
مسؤولني وغ�ير مسؤولني ،واالخ��وة
يف املنطقة الغربية واالخوة يف مشال
ال��ع��راق ب��أن ه��ذه امل��س��ؤول��ي��ة تهمكم
وتقع عليكم أي��ض �اً ،وعلينا أن نعي
وحنذر من التهاون و السماح بإشعال
نار الفتنة ألنها حترقنا مجيعا ،فأي
خ���رق يف سفينة ال���ع���راق ستغرقنا
��م ف��ق��ط يف أن
مج��ي��ع��ا ،ف�لا ي��ك��ن اهل� ّ
يتم التحشيد للتظاهرات فقط ،دون
التفكري فيمن قد يستغلها ويركب
م��وج��ت��ه��ا وي���ق���ف وراء ال��ت��ح��ري��ض
وتأجيج الفنت برفع ه��ذه الشعارات
او ت��ل��ك ،مم��ا ق��د ت��ه��دم البلد كله..
فلنحذر م��ن املخططات ال�تي حتاك
لبلدنا واالخ���ط���ار ال�ت�ي تنتظرنا يف
حال مل نتصد هلا مجيعاً وهي ستضر
باجلميع دون استثناء ،فكونوا على
حذر وتوكلوا على اهلل وميزوا فيما
جيري لديكم وبينكم ،وحنن ال نقف
ضدكم ،بل معكم يف طرح املطالب
املشروعة جلميع ابناء ه��ذا الشعب،
ول��ك��ن دون ال���دخ���ول يف ن��ف��ق ون���ار
الطائفية ألنها حترق اجلميع ،وهي
بالتالي تقف ورائها أيا ٍد شريرة تريد
بالعراق وشعبه شراً.

التعيني
يف املجاالت
االمنية ،من
شرطة وجيش
و استخبارات
وغريها ،يجب
ان يكون على
اساس الكفاءة
والنزاهة التامة،
وليس على
اساس احملاباة
واحملاصصات
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المرجع و األمة

المرجع المدرسي محذرًا من مخاطر الفتنة في العراق..

ويوحد العراقيين وعموم
ما يجمع
ّ
المسلمين اكثر بكثير مما يف ّرقهم

دع���ا مس��اح��ة امل��رج��ع ال��دي�ني آي���ة اهلل
ال��ع��ظ��م��ى ال��س��ي��د حم��م��د ت��ق��ي امل��درس��ي
(دام ظ��ل��ه) ال��س��ي��اس��ي�ين و امل��س��ؤول�ين يف
العراق اىل اإلجتاه اجلدّي وبنوايا صادقة
للحوار والتشاور وع��دم تأجيج اخلالفات
والصراعات يف البالد مبا يتمناه ويريده
اع��داء شعبنا وبالدنا وباقي شعوب وبلدان
األمة عرب حياكة الدسائس واملخططات
اليت تسعى ألن تضرب هذه األم��ة بعضها
ببعض .كما دعا مساحته يف كلمة أمام
مج��ع غفري م��ن العلماء وطلبة احل��وزات
العلمية يف مكتبه مبدينة كربالء املقدسة
ال��س��ي��اس��ي�ين وامل��س��ؤول�ين يف ال���ع���راق اىل
االلتفاف حول العلماء واحل��وزات العلمية
والرجوع اليهم وحماورتهم واستشارتهم
ليكونوا ِنعم العون هلم للخروج من االزمات
وال���وق���وف م��ع��ه��م يف احمل���ن ال�ت�ي تعصف
بالبالد والتصدي للمؤامرات واملشاكل
الكبرية والكثرية اليت يواجهها العراق .ودعا
مساحته باملقابل العلماء واحلوزات العلمية
باالستماع مل��ن يرجع إليهم والبحث عن
احللول ملا يعانيه اجملتمع اليوم من أزمات
و مشاكل.
واش��ار مساحته يف جانب من كلمته
اىل أن ما جيمع ويوحد العراقيني ،وعموم
شعوب األمة ،هو اكثر بكثري مما يفرقهم،
وأن م��ن اه���م ت��ل��ك ال��رك��ائ��ز ال�ت�ي توحد
الصف وجتمع الكلمة هي ديننا احلنيف
ورسولنا االك���رم (ص) وال��ق��رآن الكريم
وأه���ل البيت (ع) ،وم��ن ميثل ه��ذا اخلط
اليوم وهم العلماء واملرجعيات الرشيدة يف
األم��ة .واض��اف مساحته متطرقاً لالزمات
وتطورات االوض��اع يف العراق :لو أن بعض
امل��واط��ن�ين ال��ع��راق��ي�ين يف ب��ع��ض امل��ن��اط��ق
واحملافظات ،جيلسون ويفكرون للحظات،
يف ال��ع��ودة واالل��ت��ف��اف ح��ول م��ا جيمعهم
وباقي ابناء هذا الشعب ،واليقظة واحلذر

من الوقوع يف حبائل وخمططات التفرقة
والفوضى ال�تي ال خت��دم س��وى املرتبصني
بالبالد والشعب بكل طوائفه وقومياته
ومكوناته ،وه��و أم��ر ال تصعب مالحظته
ورص��ده حيث تدس بعض القوى وال��دول
أن��ف��ه��ا يف ش����ؤون ال���ع���راق ب��زع��م دع��م��ه��ا
ووقوفها مع هذا املكون او القومية ،وبالتالي
اث���ارة القالقل وال��ص��دام��ات واملشاكل يف
العراق ،مرة يف املناطق الشمالية واخرى يف
الغربية و المسح اهلل يف اجلنوبية ،وهكذا
ن��رى ام��ث��ال ذل��ك ال��ي��وم يف س��وري��ا ومصر
واليمن وليبيا وغ�يره��ا م��ن ب��ل��دان األم��ة.
منوها أن على اجلميع والسيما االخوة يف
بعض حمافظات البالد اليت تشهد توترات
ومظاهرات ،البحث عن ما جيمع الشمل
ويوحد الصفوف ،ونبذ االصوات و اجلهات
ال�تي ترمي اىل زعزعة األوض���اع ومتزيق
البالد ،داعياً العقالء واحلكماء يف املناطق
الغربية اىل التدخل بشكل سريع من اجل
إطفاء الفنت ،موضحاً ان استمرار التوتر قد
يؤدي اىل مشاكل وازمات الحتمد عقباها
تشمل عموم البالد .واوضح مساحته يف هذ
االسياق« :أننا لسنا ضد التظاهرات املطلبية
السلمية اليت تطرح مطالب مشروعة» يف
العراق ،على أن تكون حكيمة وال تتحول
وجت � ّر اىل فوضى وعنف مسلح .مؤكداً
أن طرح املطالب والنظر فيها والعمل على
حتقيق املمكن والشرعي والقانوني منها،
الميكن أن يتم بني ليلة وضحاها ،او من
خالل الضغوط ،امنا النظر فيها وتلبيتها
حب��اج��ة اىل س��ي��اق��ات معينة م��ع��روف��ة يف
ال��دول��ة ،وحب��اج��ة اىل اج��ت��م��اع ومناقشة
ونظر يف الربملان واحلكومة ،وهكذا حباجة
اىل القضاء ،فكل شيء بالدولة حباجة اىل
سياق معني حتى يتحقق .ومع ذلك فإننا
لألسف نرى إنه كلما مت تلبية وحتقيق
ش��ي��ىء م���ن امل��ط��ال��ب ،ي��ت��م ب��امل��ق��اب��ل رف��ع

وتصعيد سقف املطالب اىل قضايا وام��ور
اضافية ،وهذا أمر غري حكيم وال ينبغي أن
يكون .فأين العقالء واحلكماء..؟ أنتم أيها
االخ��وة املتظاهرون وم��ن يساندكم ،اىل
أين تريدون الوصول بالبالد وهي مثقلة
اص�لا بكل ه��ذه امل��ش��اك��ل ال�تي تعرفونها
ج��ي��دا ،ويف ظ��ل ط���روف اقليمية خطرية
حميطة ببلدكم ترونها وتعرفونها ،حيث
ترون البلدان احمليطة حترتق من حولنا،
فهل تريدون انتم احلريق ايضا لبلدكم
وأن��ف��س��ك��م ،وأن جي��ر ال��ع��راق جم���ددا اىل
اخلراب والدمار..؟ كال ،هناك قدر كبري
من روح التعايش و احملبة يف بلدنا وشعبنا،
واملشاركة يف احلكم وغريها من الركائز،
فلتحافظوا وحن��اف��ظ عليها م��ع�اً ،ونعمل
على ترسيخها وزيادتها وليس زعزعتها
وهدمها .ويف جانب آخر من كلمته ،اشار
مساحة املرجع املُ��د ّرس��ي اىل إن احل��وزات
العلمية جيب ان ت��ؤدي دوره��ا وواجباتها
ب��ص��ورة ت��درجي��ي��ة وحكيمة ع�بر توسيع
نطاق العمل واالهتمام بشؤون الشعب و
األمة ،مشددا على ضرورة معرفة ومتابعة
هموم واحتياجات الناس ورع��اي��ة األيتام
وال��ف��ئ��ات املستضعفة ،ومتابعة القضايا
السياسية واخل��دم��ي��ة املتعلقة باملناطق
املختلفة من ال��ب�لاد .وأض��اف مساحته ان
على احلوزات العلمية يف هذه الفرتة وبعد
انتهاء زم��ن القيود القسرية ال�تي فرضت
عليها يف زمن النظام البائد ،اخل��روج من
حالة االنطواء إىل االنفتاح على اجملتمعات,
والتأسي بسرية الرسول (ص) وأهل بيته
والعلماء الذين أعطوا كل ما لديهم يف
سبيل وح���دة األم���ة اإلس�لام��ي��ة ،مطالباً
ب��ت��ض��م�ين دروس ج���دي���دة اىل ال����دروس
األصلية املعتمدة يف احل���وزات العلمية،
كعلم االج��ت��م��اع واالق��ت��ص��اد والسياسة
وكل ما حيتاجه اجملتمع.

المرجع و األمة

خالل استقباله وفودًا عشائرية ورسمية ..

أجندات لقوى دولية وإقليمية وراء
تأجيج األزمات في العراق
أك��د مس��اح��ة امل��رج��ع ال��دي�ني آي��ة اهلل
العظمى السيد حممد تقي امل��درس��ي (دام
ظ��ل��ه) أن ع��م��وم املنطقة س���واء يف الشرق
االوسط او افريقيا ودول عديدة اخرى من
ال��ع��امل ،متر مبرحلة حساسة ومنعطفات
كبرية ،وأن بعض االزمات واملتغريات تقف
ورائ��ه��ا خمططات واج��ن��دات خارجية من
قوى دولية وأقليمية.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال إس��ت��ق��ب��ال مساحته
مبكبته يف كربالء املقدسة السفري االيراني
يف ب��غ��داد حسن دان��ائ��ي ف��ر وال��وف��د املرافق
له ،حيث جرى خالل اللقاء حبث عدد من
القضايا وت��ط��ورات االح����داث يف املنطقة.
واوض�����ح مس��اح��ت��ه أن ذل����ك ي��ت��ط��ل��ب من
الشعوب وقياداتها وخنبها وقواها الفاعلة
اقصى درج��ات الوعي و اليقظة ،والتعاون
واحل��ك��م��ة يف إدارة األم���ور و التعامل مع

االزمات والتطورات املتالحقة.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر أك��د مساحته خالل
استقباله وفودا رمسية وعشائرية وسياسية
م��ن ب��غ��داد و ع��دد م��ن حم��اف��ظ��ات الوسط
واجلنوب ،على ضرورة التماسك واالنسجام
ووح���دة الصف والكلمة يف ظ��ل الظروف
العصيبة الراهنة ،وحتصني البيت الداخلي
جبميع االطراف الفاعلة يف الساحة ملواجهة
ال��ت��ح��دي��ات اخل��ط�يرة ال�تي ت��واج��ه ال��ع��راق.
وأش���ار مساحته يف ج��ان��ب م��ن حديثه اىل
ض��رورة احل��ذر والتنبه ألجندة وسياسات
ال���ق���وى ال��ع��امل��ي��ة واالق��ل��ي��م��ي��ة امل��ع��روف��ة
وحم��اوالت��ه��ا غ�ير املباشرة ب��إث��ارة وتأجيج
االزم��ات يف العراق واص��راره��ا على إدخ��ال
العراق يف مسلسل التغيريات اليت شهدتها
الدول العربية وحرف اجتاهها .مشريا اىل
ان اهلدف والغاية القصوى من ذلك احلؤول

دون استعادة ال��دول والشعوب االسالمية
قوتها واستقالهلا وارادتها يف املنطقة ،وأن
ذل��ك يتم مبعونة وم��س��اع��دة م��ن اط��راف
طرفني أقليميني معروفني.
ه��ذا واوض���ح مساحته أن��ه ورغ���م كل
هذه االزمات واملخاطر إال أن التفاؤل يبقى
م��وج��ودا وذل���ك بفضل احل��ض��ور املليوني
الفاعل للجماهري يف العراق ،وال��ذي أثبته
يف أك��ث��ر م���ن م��ن��اس��ب��ة ،وك����ان اج�لاه��ا
خ�ل�ال زي����ارة األرب���ع�ي�ن ،م��ن خ�ل�ال وج��ود
احلماس الكبري وال��روح العالية والعزمية
واالرادة ،وال��ت�ي حت��ت��اج اىل ت��وج��ي��ه حنو
البناء واالعمار والتقدم ،مبينا أن كل هذا
احلماس والعزمية واالرادة ل��دى مجاهري
شعبنا مستعدة هي إلثباته أيضا يف مواجهة
ال��ت��ح��دي��ات وامل��خ��اط��ر ال�ت�ي ت��واج��ه بلدها
ومستقبله.
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المرجع و األمة

خالل استقباله وفدًا قضائيًا من بابل و مكتب المرجع الحائري

المرجع المدرسي يدعو الى معالجة قضايا الساحة
في إطار الدين ،وتوحيد الجهود لبناء العراق
دعا مساحة املرجع املُد ّرسي (دام ظل)
العلماء واحل���وزات وامل��راك��ز العلمية يف
العراق والعامل اإلسالمي اىل إنتاج وطرح
املقرتحات واحللول ملعاجلة قضايا الساحة
مب��ا مي��ث��ل حقيقة ال��دي��ن ول��ي��س األط��ر
املفرغة من حمتواها ومضمونها.
واوض������ح مس��اح��ت��ه مس��اح��ت��ه خ�لال
استقباله وف��دا من مكتب مساحة املرجع
الديين السيد كاظم احلائري (دام ظله)
عال
قدر ٍ
أن احلوزات جيب ان تكون «على ٍ
من التنظيم و وتطوير العمل و أساليبها
يف التدريس وإض��اف��ة مناهج جديدة وال
تكتفي بإجرتار املناهج والتجارب القدمية».
م��ؤك��دا يف ه��ذا ال��س��ي��اق على أهمية
«تطوير املناهج احلوزوية وعدم تقييدها
بقيود نعتقد إنها من الدين فهو كإطار
وحم���ت���وى ال ي��ق��ي��د اإلب�������داع واحل���ري���ة
واالس��ت��ق�لال وال��ت��ق��دم وينبغي ان تطرح
هذه القيم واملفاهيم باعتبارها من صميم

حم��ت��واه» .ودع��ا مساحته خ�لال اللقاء اىل
ال��ت��ف��ك�ير ب��ت��أس��ي��س ح����وزات وم��ع��اه��د «يف
القرى واملناطق النائية» ،تعتمد املناهج
النافعة اليت تليب احتياجات الناس هناك
يف التوعية الثقافية واالجتماعية والدينية
كمعرفة اإلح��ك��ام الفقهية وال��ت��دب��ر يف
القرآن .ويف جانب آخر من حديثه إنتقد
مساحته الذين جيعلون من الدين «هدفاً
للوصول اىل املناصب السياسية واإلدارية
يف البالد» موضحا أن العراق حباجة إىل
جت���ارب رائ���دة يف نشر القيم احلقيقية
ل��ل��دي��ن .وأض���اف «اذا أردن���ا ختطي احملن
واجتياز املشاكل احمليطة ببلدنا فعلى
العلماء واحل��وزات ان تطرح حقائق الدين
وليس األط��ر الفارغة ألن حقيقة الدين
هي اليت تستقطب الناس وتبين جمتمعا
إسالميا حضارياً» .من جانب آخر استقبل
مساحته وف���دا م��ن ال��ق��ض��اة يف حمافظة
بابل ،وحذر يف جانب من حديثه مع الوفد

الزائر من أن العراق وطوال عقود سابقة
وم���ا ي����زال ،ي��واج��ه "حم����اوالت لتقزميه"
وإض��ع��اف��ه يف ك��اف��ة اجمل����االت عسكريا
واقتصاديا وزراع��ي��ا وصناعيا ،فضال عن
أعمدة ومؤسسات الدولة الرئيسية .مشريا
اىل أن «القضاء يف العراق هو األخ��ر تأثر
بسبب ذلك »..وشدد مساحته على ضرورة
بذل اجلهود الالزمة من اجل بناء العراق
ب��وت�يرة سريعة ون��ي��ة خالصة بالتعاون
وامل��ش��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة م��ن مج��ي��ع أط��ي��اف
وأب��ن��اء الشعب ،وم��ن مواقعهم املختلفة،
والتنبه واحل��ذر من «املخططات اجلاهزة
لضرب ال��ع��راق من داخ��ل��ه» بهدف إشعال
فتيل الطائفية بني أبنائه .وختم بالقول أن
العراق ميلك إمكانات كبرية أهمها حيوية
وقوة الشعب وتارخيه العريق باإلضافة اىل
اإلمكانات املادية وهو حيتاج اىل مزيد من
احلكمة ال�تي ت���وازي ط��م��وح��ات وحيوية
وقوة هذا الشعب.

المرجع و األمة

خالل حديثه للوفود الزائرة في كربالء المقدسة:

المرجع المدرسي :التكفيريون يحولون
اإلسالم من المحبة والتعاون الى الموت والذبح
علينا أن نكون كما يأمرنا إسالمنا
ونبينا األكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم
ألم����ة ودول�����ة وث��ق��اف��ة
"داع��ي��ن وس���اع�ي�ن ّ
الرمحة والسالم والوحدة ،وهذا ما جيب
أن نشيعه بيننا ث��م يف ال��ع��امل  ..فرسالة
النيب األعظم (ص) عامة للبشرية مجعاء
وليس لديه خصوصية هلذا العرق ،او ذاك
اللون فهو رمحة للعاملني إلنه رسول ال ّرب
خالق اجلميع وخ��امت االنبياء والرساالت
االهلية".
بهذه املقدمة استهل مساحة آي��ة اهلل
العظمى السيد حممد تقي املُد ّرسي (دام
ظله) كلمته خالل استقباله وفوداً زائرة
من الكويت والسعودية ،وبعض حمافظات
البالد.
واضاف مساحته يف جانب من حديثه:
«ندعو أنفسنا وعموم األمة اىل الوحدة وان
نستضيء بنور النيب (ص) وااللتفاف حول
منهجه والقرآن الكريم ،وترك العصبيات
اجل��اه��ل��ي��ة وال��ث��ق��اف��ات األم��وي��ة وكهنة

السالطني اليت متزق األم��ة» .واوض��ح أن
«ن�بي ال��رمح��ة (ص) ب��االس�لام وبالقرآن
اجمليد ،مللم شتات القبائل املتناحرة ونظم
أم��ره��م واع��ط��اه��م رؤي���ة وث��ق��اف��ة حيوية
فريدة ،فبنى حضارة عظيمة يشع عطائها
على العامل ،فأين حنن اليوم من ذل��ك»..؟
وتابع بالقول إن« :بناء وانبثاق احلضارات
يعتمد على ُخ � ُل��ق وق���وة وث��ق��اف��ة العمل
امل��ش�ترك ،والعقلية واالرادة والعملية،
ف��احل��ض��ارات ع�بر ال��ت��اري��خ ال��ب��ش��ري إمنا
وج��دت هذه الثقافة ،وحنن
قامت حينما ِ
ب��إم��س احل��اج��ة هل��ا ال���ي���وم ،فلكي حن��ول
ق��وة «التسخري ملا يف األرض» ال�تي وهبها
اهلل للبشر من جانبها الفردي اىل بعدها
اجلمعي حن��ن حب��اج��ة اىل روح وثقافة
التعاون وت��ب��ادل اخل�برة والعمل املشرتك
وبذلك نصل اىل االهداف»
واش����ار مس��اح��ت��ه اىل أن «م���ن جيمع
وحي��ت�رم االدي������ان واالف���ك���ار وال��ث��ق��اف��ات
وينتج ِمن ،ومع اجلميع عم ً
ال مشرتكاً،

يستحق ويستطيع اليوم أن يبين حضارة،
وإن مل يكن مسلماً ،وال ميكن ذلك ألحد
يدّعي االس�لام واجلهاد ثم يقوم بتكفري
وتفجري وقتل املسلمني ومتزيقهم ،إلن
احلضارة يف جانبها األس��اس ،هي الوحدة
والتالقي وال��ت��ع��ارف وال��ك��رام��ة وال��س�لام،
وه����ذه رس���ال���ة اهلل ت��ع��اىل ع�ب�ر االس��ل�ام
وال��ق��رآن ال�تي محلها نبينا االك��رم (ص)
اىل الناس أمجعني وليس املسلمني فقط»،
واضاف« :يعاني املسلمون اليوم من البعض
ممن حيملون ثقافة وافكاراً دخيلة وشاذة
ويشوهون رسالة اإلس�لام وحيولونها من
رسالة حمبة وتعاون وكرامة ودفاع عن
املستضعف اىل ثقافة موت و وذبح ..فعلى
امللسمني أن ينبذوا ابواق الشياطني وكهنة
ال��س�لاط�ين و جي��ع��ل��وا حم���ور حركتهم
النيب (ص) ونهجه احلنيف وكلماته اليت
أمجعت األمة عليها ،ومنها أن «املسلمون
تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم
وهم يد على من سواهم ».
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حوار

الشيخ صاحب الصادق في لقاء مع «الهدى»:

قرب الحوزة من المجتمع ،قوتها في
قيادة حركة التغيير السياسي
سامحة الشيخ صاحب حسني الصادق ،من مواليد كربالء عام 1953م.
أكمل دراسته االبتدائية يف مدارس حفّاظ القرآن الكريم ،بعدها انتقل إىل دراسة
العلوم الدينية يف الحوزة العلمية بكربالء املقدسة .ويف العام 1971م وبعد
التهجري القرسي ملنتسبي الحوزات الدينية يف العراق ،تابع دراسته العلمية يف
الحوزة العلمية مبدينة قم املقدسة .ثم انتقل إىل الدرس والتدريس يف حوزة
القائم العلمية بطهران ،فدّ رس الفقه (املكاسب) ،واألصول (الرسائل) .تَ َنقَّل
بني أكرث الدول العربية والخليجية للتبليغ اإلسالمي ،وإلقاء املحارضات وتربية
الجيل املسلم .واشرتك يف تأسيس العديد من املشاريع الدينية واملؤسسات
الثقافية والسياسية واإلعالمية .وهو اآلن يعمل يف املكتب الفقهي لسامحة
املرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي املدريس .صدرت له العديد
من املؤلفات ،أبرزها :قصة االنتصار الكبري( :تاريخ الثورة اإلسالمية يف إيران)،
و(اسرتاتيجية األرسة وقضايا الزواج) ،و(اإلسالم ..مجتمع أفضل) ،و(هل ندخل
حصن الله) ،و(الثورة والقائد) ،و(ملاذا املجتمع اإلسالمي) ،كام نرش العديد من
الدراسات الفكرية يف مجلة «الشهيد» ،ومجلة «البصائر»

* أعد اللقاء :حممد عيل جواد تقي
• رغ����م م��ع��رف��ة اجل��م��ي��ع ب���ال���دور
ال���ت���ارخي���ي ل��ل��ح��وزة ال��ع��ل��م��ي��ة س��ي��اس��ي�اً
واج��ت��م��اع��ي �اً ،ه��ل ت��واف��ق��ون ع��ل��ى مقولة
«التارخيي» ،وأنه اصبح من املاضي..؟
• بسم اهلل الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل حممد
وآله الطاهرين.
ال شك أن احلوزات العلمية مل تصبح
جزء ًا من املايض ،ومل ينته دورها البنّاء يف
املرجوة،
قيادة األمة نحو حتقيق األهداف
ّ
بل إن املقصود بالدور التارخيي هو أهنا ــ
ويف منعطفات عديدة عرب الزمن ــ أدت
دورها الفاعل بشكل غيرّ جمريات التاريخ
باجتاه السري نحو األفضل ،واحلفاظ عىل
جوهر الدين ،والدفاع عن حقوق األمة.

حوار

تخرج احلوزة عامل الدين الرسايل ،البد
لكي ِّ
وتنمي روح
أن تصب إهتمامها على التزكيةّ ،
التقوى ،والشعور باملسؤولية ،وخدمة املجتمع،
والتضحية من أجل اآلخرين ،يف نفوس الطالب
وعلماء الدين
ورغم اإلصطالح املشهور واملتداول عىل
األلسن وهو (احلوزة العلمية) إال أن هذه
املؤسسة ليست ذات ُبعد علمي فقط ،فهي
ليست مؤسسة أكاديمية بحتة كاجلامعات،
بل احلوزة هي مؤسسة تربوية ،تعليمية،
هتتم بإعداد وتربية العلامء الصادقني الذين
ينطلقون يف احلياة إلدارة شؤون املؤمنني
يف كل املجاالت :الثقافية واإلجتامعية
والسياسية واإلقتصادية وذلك يف إطار
املوازين واألحكام الرشعية .وهذا الدور
الفاعل ال يصبح من املايض ،وال يتوقف
عن العطاء ،رغ��م أننا قد نجد بعض
العنارص املنتمية للحوزات قد تتوقف عن
حتمل مسؤولياهتا وأداء دورها يف فرتات
زمنية فتصبح تلك العنارص ــ كأفراد ــ
جزء ًا من التاريخ املايض وليس احلوزة
كمؤسسة بنّاءة ونشطة.
• ه���ن���ال���ك ح���دي���ث ع����ن ال��ت��ط��وي��ر
والتحديث يف احل���وزة العلمية ،س���وا ٌء يف
املناهج أم االدارة أم غريها ،كيف ترون
امل���س�ي�رة؟ أ ل��ص��احل ال��ت��م��س��ك ب���ـ «ال��ت�راث
القديم» أم التوجه حنو «النهج اجلديد»؟
• احلياة متطورة ،وهذه سنّة اهلل التي
لن جتد هلا تبديالً .وإذا ما توقفت احلياة
عن التطور فإن مصريها إىل املوت والفناء.
وهناك العديد من آيات القرآن احلكيم التي
والتطور:
نستلهم منها احلث عىل التطوير
ّ
يقول اهلل تعاىل:
«وفيِ َذلِ َك َف ْلـــ َي َتنَا َف ِ
س المُْـــ َتنَافِ ُسون»َ
َ
(املطففني.)26،
ِ
ِ
ات» (فاطر.)32،
َ
«ومن ُْه ْم َسابِ ٌق بِالخْ َيرْ
َ
ِ
َ
َ
ُ
ـــون• ُأ ْو َل ِئ َك
السابِ ُق
ون
ق
ـــــاب
الس
«و
َّ
َ َّ
المُْ َق َّر ُب َ
ون» (الواقعة.)11-10 ،
«و ُق ْل ا ْع َمـــ ُلوا َف َسيرَ َ ى اللهَُّ َع َمـــ َلك ُْم
َ
َو َر ُسو ُل ُه َوالمُْ ْؤ ِمن َ
ُون» (التوبة.)105،
فالتنافس االجيايب ،والسبق إىل اخلري

والعمل الصالح ،واإلهتامم بإجادة العمل
لكي ي��راه اهلل ورسوله واملؤمنون ،كل
ذلك يستدعي التطوير املستمر يف الوسائل
واألدوات يف احلياة لكي يتقدم اإلنسان،
ويسمو اىل اكتساب رضوان اهلل تعاىل.
ومن ال يواكب تطور احلياة ،بل من ال
يعكف عىل التطوير يف احلياة ،سوف يتوقف
عن التقدم والنمو ،ويتوقف عن العطاء
والتوجيه ،ومن ثم يتخلف عن ركب احلياة
ويس ٍّلم قيادها لآلخرين.
وواض��ح أننا حينام ندعو للتطوير
والتطور ،ال نعني أبد ًا التطوير يف األصول
ّ
واملبادئ ،بل التطوير يف املناهج والوسائل
واألساليب التي تساعد عىل تفعيل املبادئ
واألصول وحتقيقها يف حياة الناس بشكل
أفضل .واحلوزات العلمية هي األخرى هلا
جانبان أساسيان :الثوابت واملتغيرّ ات.
والثوابت ال يطاهلا التغيري والتطوير،
بل األساليب واألدوات واملناهج (وهي
امل��ت��غ�يرات) الب��د أن ختضع للتطوير
والتغيري مواكب ًة مع تطور احلياة .وعند ما
يكون احلديث عن التطوير والتحديث يف
احلوزات العلمية فإننا نكون أمام ُبعدين من
التطوير :ال ُبعد الداخيل ،أي تطوير مناهج
وبرامج وأساليب احلوزات نفسها .وال ُبعد
احليايت ،أي مواكبة التطور احل��ادث يف
احلياة يف إطار املحافظة عىل األصالة وعدم
املساس بالثوابت .ونحن نرى أن املسرية
احلوزوية اليوم تتجه لصالح التطوير ،وإن
التوجه لالنعتاق من املايض واجلمود عىل
القديم أصبح يفرض نفسه أكثر فأكثر عىل
احل��وزات النشطة التي تريد أداء دورها
ومسؤولياهتا يف احلياة .ونؤكد هنا ــ
مرة أخرى ــ إن التطوير ال يعني ــ عىل
اإلطالق ــ التنازل عن الثوابت واملبادئ.
• الشك أن إع��داد العلماء الرساليني
وتربية طلبة العلوم الدينية امللتزمني

بالقيم وامل��ب��ادئ ،من أوىل مهام احل��وزات
العلمية؛ مل��اذا جند اليوم اإلخفاق يف هذا
اجملال؟
• ق��د ي��ك��ون يف اس��ت��خ��دام كلمة
(اإلخفاق) هنا نوع من عدم الد ّقة ،فقد
خترج من احلوزات العلمية ــ بالذات تلك
َّ
التي أخذت باملناهج املتطورة ــ الكثري
من العلامء الرساليني ال��ذي يتحملون
مسؤولياهتم اجلسام هنا وهناك ،ويقودون
املجتمعات نحو اإلصالح والتغيري .لذا
أفضل إستخدام كلمة (الضعف) بدل
(اإلخفاق).
إذ املتوقع من احلوزات هو أن يكون
عطاؤها يف هذا املجال أكثر .وقد يكون
السبب يف هذا الضعف الذي نالحظه يف
بعض احلوزات هو تركيز اإلهتامم يف تربية
الطالب عىل اجلانب العلمي البحت،
السيام تلك العلوم التي ال تؤثر يف إعداد
اجلانب الرسايل واإليامين لطالب العلم.
كاملبالغة يف علوم اللغة العربية ،واملنطق
القديم ،والفلسفة ،وما شاكل ،بينام األجدر
صب اإلهتامم عىل القرآن والسنة
هو
ّ
والسرية قبل كل يشء ثم اإلهتامم بتعريف
الطالب بمسؤولياته جتاه رسالته وأمته.
فهناك فرق جوهري بني الطالب يف
احلوزات العلمية والطالب يف املؤسسات
األكاديمية األخرى ،إذ الثاين إنام يدرس ــ
يف األغلب ــ هبدف احلصول عىل شهادة
علمية تساعده يف احلصول عىل وظيفة ،أو
يدر عليه املال الوفري لكي يعيش دنياه
عمل ّ
يف رفاه وراحة .بينام األول ــ أي الطالب
احلوزوي ــ إنام يطلب العلم لكي يقوم
بأداء دور ف ّعال ونشط يف تغيري وإصالح
املجتمع ،وتبليغ رسالة الدين إىل الناس،
واملفروض ــ بالتايل ــ أن يكون ذا هدف
رسايل معنوي رباين ،فهو بعيد عن التكالب
عىل املاديات والركض وراء حطام الدنيا.
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مسؤولية علماء
الدين واحلوزات ال تتحدد
يف إلقاء النظريات
واألفكار فقط ،بل
املطلوب حضورهم يف
أوساط املجتمع وقيادة
مسريته نحو اإلصالح
والتغيري ،ولتعزيز هذا
الدور البد من التوجه
إىل تنظيم الطاقات عرب
مؤسسات وتنظيمات
إجتماعية وسياسية
ولكي خت� ِّ�رج احل��وزة هذا النموذج
الرسايل البد أن تصب إهتاممها عىل التزكية،
وتنمي روح التقوى ،والشعور باملسؤولية،
ّ
وخدمة املجتمع ،والتضحية من أجل
اآلخ��ري��ن ،يف نفوس الطالب وعلامء
الدين .البد من العمل عىل تركيز العالقة
بني الطالب وبني القرآن وسنة الرسول
وأهل بيته األطهار وسريهتم (عليه وعليهم
أفضل الصالة والسالم) من جهة ،وبينه
وبني املجتمع ومتط ّلباته ومشاكله من جهة
أخرى .ينبغي أن يتمتع طالب العلم والعامل
الديني بيشء من روح رسول اهلل وأهل بيته
يف التعامل مع الناس ويف التضحية والعطاء
وحتمل املسؤولية ،وال توجد هذه الروح
من دون ختطيط وتوجيه وارشاد مستمر
إىل جانب الدراسة العلمية .فدراسة الفقه
ومعمقة ــ ال
مفصة
وحدها ــ مهام كانت ّ
ّ
تغني طالب العلم يف هذه املجاالت ،كام
أن التعمق يف األصول واملنطق والفلسفة
ال جتعل طالب العلم حامل مشعل اهلداية
للمجتمع .بل هي روح القرآن احلكيم،
وهن��ج رس��ول اهلل صىل اهلل عليه وآله
وسريته ،ومدرسة أهل البيت عليهم السالم
وطريقتهم ،هي التي ختلق العامل الرسايل
املتفاين يف سبيل اهلل ،والعامل من أجل

التغيري نحو األفضل ،واملجاهد يف سبيل
إصالح األوضاع السياسية واإلجتامعية
نحو حياة طيبة يرضاها اهلل والرسول ،دون
االنكباب عىل الدنيا وحطامها .وبكلمة،
ينبغي أن يكون عامل الدين نموذج ًا مص ّغر ًا
من حياة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله،
وأهل بيته الطاهرين عليهم السالم.
• ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب����دوره����ا ال��ف��ك��ري
وال��ث��ق��ايف ،كيف السبيل اىل تفعيل هذا
الدور ،السيما فيما يتعلق مبواجهة الغزو
الثقايف ،وحتصني اجملتمع دينياً واخالقياً؟
• ليس عامل الدين ــ كام أرشنا يف ما
سبق ــ عنرص ًا عادي ًا كسائر أبناء املجتمع،
إنام هو رجل علم وعمل ومسؤولية .رجل
رسالة وعطاء ،رجل اإلصالح والتغيري.
رجل القيادة والتوجيه.
ولكي يتحمل كل هذه املسؤوليات
اجلسام البد أن يكون العامل الديني كتل ًة
من احليوية والنشاط واإلنتاج ،فهو ال
يتوقف عن العمل اإلجي��ايب ال��ذي خيدم
هدفه الرسايل ،وربام تأيت مواجهة الغزو
الثقايف عىل رأس مهام ومسؤوليات العلامء.
ولتفعيل هذا الدور البد أن يتس َّلح العلامء

بكل األدوات التي تساعدهم عىل ذلك من
اخلطابة والبيان والكتابة.
فليس مقبوالً من الطالب احلوزوي
أن يتقن دراسته العلمية ثم ينعزل عن
رت علومه ومعلوماته،
احلياة واملجتمع جي ّ
حيول ما درسه وتع ّلمه إىل
بل املطلوب أن ِّ
مشعل هداية وتغيري يف املجتمع ،ومن أجل
ذلك البدّ أن يمتلك األدوات التي تساعده،
سواء عىل صعيد شخصه (كالقدرة عىل
اخلطابة والكتابة) أو عىل صعيد املجتمع
(كتأسيس املؤسسات العاملة يف املجال
الثقايف والتصدي للثقافات املستوردة).
والبد من اإلستفادة هنا من كل األدوات
احلديثة التي يستخدمها الغزاة ضد أمتنا
م��ن :الشبكة العنكبوتية (االن�ترن��ت)
والقنوات الفضائية ،والصحف واملجالت،
واملدارس واجلامعات األهلية واحلكومية،
وما شاكل ذلك.
وملواجهة الغزو الثقايف البد أن نعرف
ثقافة العدو وأساليبه املاكرة لكي يكون
التصدي والرد نافع ًا وسلي ًام.
• ع�ب�ر ت��ارخي��ه��ا ال���ط���وي���ل ،ت��ص �دّت
احل������وزات ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ق��ي��ادة األم�����ة ،من
خالل حضورها السياسي واالجتماعي يف
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الساحة ،ما السبيل لتعزيز هذه املكانة؟
• أح��د أه��م مسؤوليات احل��وزات
العملية هو احلضور السيايس واإلجتامعي
يف الساحة .إذ إن اإلقتصار عىل نقل
األحكام الرشعية للناس وممارسة بعض
األدوار العبادية فقط ال يشكل إال جزء ًا
من مسؤوليات ومهام احل���وزاتّ .
إن
املطلوب من احلوزات العلمية أن تقتفي
أثر النبي األعظم وأه��ل بيته األطهار
(عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم) يف
أداء املسؤوليات الرسالية ،ومن أهم هذه
املسؤوليات هو توجيه املجتمع إىل بناء
احلياة الطيبة ،عن طريق األمر باملعروف
والنهي عن املنكر واجلهاد يف سبيل اهلل.
وال يتحقق كل ذلك إال باحلضور السيايس
واإلجتامعي يف الساحة ،والتصدي حلل
مشاكل املجتمع وإرش��اده إىل املواقف
الصائبة جتاه األحداث السياسية ،وقيادته يف
مواجهة ضغوط الطغاة.
وبكلمة :إن مسؤولية علامء الدين
واحل��وزات ال تتحدد يف إلقاء النظريات
واألفكار فقط ،بل املطلوب حضورهم
يف أوساط املجتمع وقيادة مسريته نحو
اإلصالح والتغيري ،ولتعزيز هذا الدور
البد من التوجه إىل تنظيم الطاقات عرب
مؤسسات وتنظيامت إجتامعية وسياسية،
وذلك إستجابة لآلية الكريمة التي تدعونا
اونُوا
(و َت َع َ
للتعاون عىل الرب والتقوىَ :
ِ
اونُوا َعلىَ اإل ْث ِم
َعلىَ ا ْلبرِ ِّ َوال َّت ْق َوى َوالَ َت َع َ
وا ْلعدْ و ِ
ان) (املائدة.)2،
َ ُ َ
فبالتعاون ،والتخطيط ،وحتديد
األهداف التغيريية واإلصالحية ،وتوجيه
الناس لتحمل مسؤولياهتم يف مواجهة
التحديات ،إىل جانب اإلخالص يف العمل،
وانتهاج التقوى يف احلياة ،يتم تعزيز هذا
الدور للحوزات العلمية وعلامء الدين.
• أي���ن ت��ق��ف احل�����وزة ال��ع��ل��م��ي��ة من
«احلراك اجلماهريي» يف البالد االسالمية،
وما هو الدور املطلوب من عامل الدين إزاء
هموم ومشاكل األمة؟
املحرك األقوى
• رس��االت اهلل هي
ِّ
للناس باجتاه العمل من أجل التحرر
من األغ�لال واآلص���ار ،وعلامء الدين
الصادقون ،واحلوزات العلمية الرسالية
يقفون يف اخلط األول للحراك اجلامهريي

املطالِب باحلقوق املهضومة واستعادة
الكرامة املغتصبة.
إن الكلمة األوىل لكل الرساالت
والرسل هي (ال إله) (إال اهلل) فـ (رفض
غري اهلل) هو اخلطوة األوىل ،يعقبها مبارشة
(االيامن باهلل) .ورفض غري اهلل يعني رفض
كل جبت وطاغوت ،وإذا ُقهرت األمة
بأنظمة طاغوتية يف فرتات زمنية مظلمة،
فإهنا اليوم إنطلقت نحو حتقيق رفض كل
املتجسدة يف األنظمة الطاغوتية
اآلهلة املزيفة
ِّ
اجل��ائ��رة .وع��ل�ماء ال��دي��ن الصادقون،
واحل��وزات العلمية الرسالية ،تقف ــ
بحكم رسالتها الربانية ــ يف مقدمة هذا
اخلط الرافض .وعندما يكون هناك حراك
مجاهريي للمطالبة باحلقوق املرشوعة،
واحلياة احل��رة الكريمة يف إط��ار مبادئ
الرسالة وأحكام الرشيعة ،فإن احلوزات
العلمية تؤدي الدور الرسايل األول ،وإذا ما
حتمل هذه املسؤولية فإنام
خت َّلف البعض عن ّ
جيني عىل نفسه ،ويتقاعس عن أداء واجبه.
• كيف تنظر احل��وزة العلمية اىل
مفاهيم دارج��ة يف الساحة ،مثل؛ احلرية
والسلم واملساواة والعوملة؟
• تنظر احل��وزة العلمية إىل األمور
واملفاهيم بمنظار الدين والرسالة االهلية.
فالدين هو املنادي احلقيقي باحلرية ..حرية
اإلنسان ــ داخلي ًا ــ من اهلوى ،والشهوة،
والشيطان ،وحرية اإلنسان ــ خارجي ًا ــ
من وطأة احلكومات اجلائرة ،وأصحاب
املال اجلشعني ،وحرية اإلنسان من الضالل
الثقايف ال��ذي يوحي به شياطني اجلن
واإلنس ،وبكلمة :حرية اإلنسان من كل
يشء يك ِّبله عن التكامل إىل لقاء اهلل تعاىل
عرب حياة طيبة كريمة.
والسلم هو دعوة الدين إىل حياة آمنة،
ليس فيها نزاع وال خصام ،وليس فيها
ظامل ومظلوم ،وبعيدة عن هضم احلقوق
واإلستئثار بالطيبات ..ومن يؤمن باهلل فهو
ِ
ِ
(س ِل َم) الناس
( ُم ْسلم) و (ا ُمل ْسلم) هو من َ
من يده ولسانه ،واهلل تعاىل هو (السالم)
وطاعة اهلل تعاىل منطلق حتقيق (السلم)
و(السالم) يف احلياة.
أما (املساواة) فهي شعار طاملا رفعه
الغرب للتضليل ،أم��ا الدين فشعاره
(العدالة) .يقول اهلل تعاىل( :ا ْع ِد ُلوا ُه َو
َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى) (املائدة( .)8،إِ َّن اللهََّ َي ْأ ُم ُر

مواجهة الغزو
الثقايف على رأس مهام
ومسؤوليات العلماء.
ولتفعيل هذا الدور البد
َّ
يتسلح العلماء بكل
أن
األدوات التي تساعدهم
على ذلك من اخلطابة
والبيان والكتابة
اإلحس ِ
ِ
ان) (النحل .)90،والدين
بِا ْل َعدْ ل َو ِ ْ َ
يقول باملساواة يف إطار العدالة .والعدالة
تعني إعطاء كل ذي حق حقه.
وكلمة (العوملة) هي األخ��رى ذات
مداليل خمتلفة ،فإذا كانت العوملة بمعنى
جعل العامل كله كقرية واحدة حتت سلطة
أصحاب الثروة ،وقبضة القوى الكربى،
وختديراإلعالم املز َّيف ووسائل اإلتصال
احلديثة ،فهي ظلم وإستكبار وسحق
لكرامة اإلنسان .أما العوملة بمعنى تقريب
كل امم األرض يف إطار التعاون االجيايب
البنّاء ،وحتت مظ ّلة ربانية حتفظ لكل الناس
كرامتهم ،وحت�ترم قيم العدالة واحلرية
واإليامن بالرب اخلالق املتعال ،فهي مفهوم
ديني تدافع عنه احلوزة العلمية ،وتسعى من
أجل حتقيقه إن شاء اهلل تعاىل.
• ما رأيكم بفكرة التواصل بني احلوزة
واجل���ام���ع���ة؟ و م���ا ه���ي ال���ف���رص امل��ت��اح��ة
لتخريج جيل متعّلم يسري على ركيزتي
العلوم الدينية والعلوم االكادميية؟
• احل��وزات العلمية هي املؤسسة
الدينية األقرب إىل مبادئ الدين ومنطلقات
الرسالة ،واجلامعات األكاديمية املعارصة
هي األكثر تقدم ًا يف مناهج الدراسات
والبحث والتحقيق العلمي .فلو استطاعت
احلوزات العلمية بقيادة العلامء الربانيني أن
تنقل روح الدين إىل اجلامعات األكاديمية
ومت��زج املنهج العلمي السليم بالروح
االيامنية والقيم االهلية ،وأن تنقل ــ من
جهة أخرى ــ املنهجية العلمية السليمة من
اجلامعات األكاديمية إىل داخل احلوزات،
لشاهدنا تطور ًاعظي ًام يف أداء املؤسستني
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يرى سماحة السيد املرجع
املدرسي  -دام ظله -أن تغيري الواقع إىل
األفضل يبدأ من تغيري احلوزة العلمية ،عرب
القضاء على نقاط الضعف فيها وتركيز
نقاط القوة ،باعتبار أن احلوزة العلمية هي
التي تقود املجتمع ،واملجتمع املؤمن
يضع كل ثقته يف هذه املؤسسة
ملسؤولياهتام اجلسيمة يف قيادة املجتمع وبناء
احلياة الطيبة.
إن من أخطر ما صدَّ ره الغرب املادي
إىل بالدنا هو فصل املؤسسات التعليمية
األكاديمية العرصية عن روح الدين وجوهر
القيم ،ومن ثم جعل هذه املؤسسات طعمة
سائغة ملطامعه اجلشعة .ولو استطاعت
احلوزات الرسالية وعلامء الدين الصادقون
إعادة املؤسسات األكاديمية إىل أحضان
الدين لتغيرّ ت الكثري من األمور يف بالدنا.
• ال شك أن لسماحة املرجع املدرسي
– ح��ف��ظ��ه اهلل -دوراً واض���ح���اً وك��ب�يراً
على تفعيل احل��وزة العلمية يف كربالء
املقدسة ،كيف ت��رون املنهجية العلمية
لسماحته ،ودورها يف تقدّم احلوزة؟
• نعم ،يرى سامحة السيد املرجع
املدريس  -دام ظله -أن تغيري الواقع إىل
األفضل يبدأ من تغيري هذه املؤسسة عرب
القضاء عىل نقاط الضعف فيها وتركيز
نقاط القوة ،باعتبار أن احلوزات العلمية
هي التي تقود املجتمع ،واملجتمع املؤمن
يضع كل ثقته يف هذه املؤسسة..
وباختصار شديد:

 -1بدأ سامحة السيد املرجع املدريس
حفظه اهلل دعوته للتغيري والتطوير يف احلوزة
قبل أكثر من أربعة عقود من الزمن وذلك
يف احل��وزة العلمية يف كربالء املقدسة،
وواصل إهتاممه هذا يف املهاجر (الكويت
وايران وسوريا) ،ثم بعد عودته إىل الوطن.
 -2وقرن سامحته هذه الدعوة بخطوات
عملية يف عدة اجتاهات ،حيث بدأ بتأسيس
دورات دراسية حوزوية يف كربالء املقدسة،
ثم يف مدرسة الرسول األعظم صىل اهلل عليه

وآله وسلم يف الكويت ،ثم تأسيس حوزة
اإلمام القائم يف طهران ،ومشهد ،والسيدة
زينب (سوريا) وذلك يف إطار مرشوعه
التغيريي .إىل جانب ذلك كتب سامحته
عدد ًا من الكتب العلمية لتكون منهج ًا
دراسي ًا يف احلوزة ،مثل :الفكر اإلسالمي
مواجهة حضارية ،واملنطق االسالمي،
والعرفان االسالمي ،وموسوعة الترشيع
االسالمي -3 .يؤكد سامحته عىل تفجري
كفاءات طالب العلم وصقل مواهبه
وطاقاته العلمية ،إذ ليس مقبوالً ختريج
علامء دين حيملون كام هائ ً
ال من املعلومات
فقط ،بل البد أن يكونوا قادرين أيض ًا عىل
القيام بأدوار تربوية وادارية وتوجيهية يف
أوساط املجتمع ،لذلك فإن تدريس الكتابة
واخلطابة واإلعالم ُيعدّ من األمور املهمة
التي يركز عليها سامحته يف احلوزة العلمية.
 -4يرى سامحته إن الرتكيز األول
يف الربامج احلوزوية ينبغي أن يكون عىل
القرآن والسنة والسرية ،لكي يكون طالب
العلم أقرب إىل روح الرشيعة وقيم الرسالة
منه إىل كم هائل من املعلومات املستقاة من
كتب الفقه واألصول.
 -5ويؤكد سامحة السيد املرجع
امل��دريس رع��اه اهلل عىل رضورة النزول
للساحة اإلجتامعية والسياسية منذ بداية
الدراسة احلوزوية وذل��ك يف مناسبات
التبليغ (حمرم وشهر رمضان) وفرتات
العطلة ،واملناسبات الدينية واإلجتامعية
املختلفة .فالطالب احلوزوي ال يقترص عىل
الدراسة النظرية فقط ،بل يبدأ مع الدراسة
بالعمل التبليغي واإلرشادي والتوجيهي
يف حدود إمكانياته وطاقاته وحتت إرشاف
املدرسني والعلامء.
• ختاماً ..تشكو الساحة االسالمية

نوعاً من التباعد بني عامل الدين ،والواقع
االجتماعي والسياسي ،كيف باالمكان
ردم هذه الفجوة ،وتقدم عامل الدين حنو
التأثري يف الساحة وامل��ش��ارك��ة يف تقدم
وازدهار األمة؟
• باإلمكان ردم هذه الفجوة باخلروج
من قوقعة امل��دارس إىل رحاب الساحة
اإلجتامعية واإلندماج مع الناس والتحسس
بآالمهم ومشاكلهم .إن عامل الدين هو
عطاء كله ..فهو يع ٍّلم الناس معامل دينهم،
ويساعدهم يف حل مشاكلهم اإلجتامعية،
ويعينهم عىل شق دروب احلياة يف زمحة
الضغوط واملصاعب .عامل الدين يؤسس
املؤسسات اإلجتامعية واخلدمية والثقافية.
عامل الدين خيطب يف الناس فيهدهيم إىل
طريق الصواب ،ويكتب للناس فينقذهم
من الضاللة والردى ،وجيمع األموال من
األثرياء لكي يساعد هبا الفقراء ويبني هبا
املؤسسات ،ويتجه إىل األجهزة اإلعالمية
لكي يوجهها نحو الصالح واإلصالح،
ويؤسس امل���دارس األهلية لكي يريب
األطفال والشبيبة بالرتبية السليمة ..وهكذا
كلام إقرتب عامل الدين عملي ًا إىل الناس
وأعطاهم من نفسه ،وبذل هلم بإخالص
وصدق نية كانت قدرته عىل التأثري يف
الساحة أكثر ،والتفات الناس حوله أكثر،
ليس ألهداف شخصية وذاتية ،بل هبدف
اإلصالح والتغيري والبناء.
• ش���ك���راً ل��س��م��اح��ة ال��ش��ي��خ ص��اح��ب
ال��ص��ادق على إت��اح��ت��ه لنا ه��ذه الفرصة
الطيبة.
• شكر ًا لكم أيض ًا ..وفقكم اهلل ملا فيه
اخلري والصالح.

رأي

الشباب أمل الثورة في البحرين
يعيش حالة اإلنهاك املستمرة  .واألخطر من كل ذلك هو قدرة الحركات الثورية
يف البحرين من توظيف هذه التكنوجيا الجديدة يف قيادة الرصاع امليداين
وإنهاك النظام بشكل يومي يف ساحات األرض والفضاء.
ومن خالل تتبعي لبيانات النظام وصحافته الصفراء وإعالمه أالحظ مدى
إنزعاج النظام وأركانه من فعاليات الحركات الثورية والتي تسيطر عىل شوارع
البحرين يف وقت رسيع ومنظم ،حيث يقومون بإيصال رسائل للنظام من خالل
فعاليات متنوعة.
* السيد جعفر العلوي

كل نظام سيايس يقوم عىل مجموعة قواعد تشكل قوام بقائه عىل املدى
املتوسط .وميكن إختصار تلك القواعد مبعادلة التوفر اإليجايب لعوامل خمسة،
هي :املال ،والسكان املوالون له ،واملحيط اإلقليمي والدويل املؤيد ،والقوة
العسكرية ،والقدرة عىل إدارة البالد وباألخص يف فرتة األزمات .ومثة حالة
الشيخوخة السياسية ،وحالة املرض السيايس القاتل ،وهام حالتان يتعرض لهام
أي نظام سيايس ،تؤديان به اىل السقوط ،مهام عمل من أجل البقاء وتوفر لديه
العوامل السابقة ،فدوام الحال من املحال ،وقد أشار الله مالك امللك اىل أن
من سنته يف حياة البرش هي حالة «املوت
والحياة» ،عىل مستوى الحكومات بقوله
تعاىل« :قُلِ اللَّ ُه َّم َمالِكَ الْ ُمل ِْك تُؤ يِْت الْ ُملْكَ َم ْن
تَشَ ا ُء َوتَ ْن ِز ُع الْ ُملْكَ ِم َّم ْن تشاء َوتُ ِع ُّز َم ْن تَشَ ا ُء
ش ٍء
َوتُ ِذ ُّل َم ْن تَشَ ا ُء ِب َي ِدكَ الْ َخيرْ ُ إِنَّكَ َع ىَل ك ُِّل يَ ْ
َق ِدي ٌر».
ظهور سالح جديد يف الرصاعات
وقد خلص أحد املفكرين املعارصين اىل
أن يف العقدين األخريين دخل عامل خطري
وجديد له دور ف ّعال يف إحداث التغيريات
السياسية ،وثبت بالفعل أنه سالح فتاك
بالحكومات الديكتاتورية ،وهو التواصل
املعلومايت الرسيع الذي جاء بسبب الشبكة
العنكوبتية (النت) والفضائيات .فالغضب
الجامهريي كان بإمكان الحكومات سابقاً
احتواؤوه ،إما بالقمع الشديد أو الخداع
الوهمي مبشاريع فارغة املحتوى مبا ميكّن
الحكومات من تخطي حالة عنق الزجاجة الخانق لها ،إال أن سالح النت الف ّعال
والفضائيات أفقد تلك الحكومات القدرة عىل التخطي السهل أمام األزمات.
و يف القضية البحرانية فإن الجامهري والحركات السياسية املعارضة باتت
هي األقدر عىل استخدام هذا السالح ،فام يتميز به ثوار البحرين هو اإلستخدام
الواسع للصورة الثابتة واملتحركة يف الفضائيات والصحافة اإلليكرتونية واملنتديات
وعرب الهواتف ،وكذلك التواصل الرسيع للمعلومات مبا جعل النظام الخليفي

إنتهاء لعبة تفرد األطراف السياسية التقليدية
ليست الحكومات املستبدة هي وحدها املترضرة من السالح الجديد،
بل أنه أنهى إحتكار السياسيني واألطراف السياسية املتفردة عادة يف املشهد
السيايس .وهو أمر لوحظ يف الثورة املرصية األخرية ،ولكن يف الحالة البحرانية،
فإن الحركات الثورية الشبابية إضافة اىل أنها أتقنت استخدام هذا السالح ،فإنها
تحولت اىل قيادة حقيقية للثورة .فدور الشخصيات الجامهريية والحركات
الشبابية وباألخص إئتالف  14فرباير أصبح هو األقوى واألكرث سمعاً لدى
الجامهري.
وي��رى أح��د أب��رز منظري ومرشدي
الحركات اإلسالمية يف املنطقة سامحة السيد
هادي املدريس( :أن سبب نجاح إئتالف 14
فرباير يف البحرين رغم عدم معرفة الجامهري
بقياداته وشخوصه هو بسبب كون عنارصه
شباب شجاع إنطلق من مدرسة املساجد
والحسينيات ،ونجح يف املنهج وامليدان،
وخلص اىل نتيجة أن الجامهري البحرانية باتت
تؤمن بالفكرة وليس باألشخاص والواجهات).
وم�ما يؤكد عىل صحة رأي سامحته ،أن
محاوالت مضّ نية من عدة جهات وشخصيات
نافذة يف الوسط الجامهريي أرادت تبسيط
الرصاع الدائر يف البحرين واإلكتفاء اىل أنه
دعوة إلصالح النظام ،إال أن أكرث الجامهري
والحركات الثورية أرصت عىل منهجها الداعي
إلسقاط النظام الخليفي وإستبداله بنظام
جديد مركزة عىل فضح ومواجهة رأس النظام
ورئيس ال��وزراء وكبار املتنفذين يف العائلة
الخليفية وأن عقليتهم وإمتيازاتهم هي أساس األزمة يف البحرين ،وهو أمر
تتجنب الخوض فيه معظم الجمعيات السياسية يف حني أن الجامهري وصلت
اىل قناعة عدم القدرة عىل التعايش مع هذه العائلة التي ال ميكن أن ينتج يف
ظل وجودها عىل الحكم تغيريا ً إيجابياً حقيقياً لصالح الجامهري وهو ما أثبتته
تجارب مضنية يف اإلنتفاضات السابقة التي تنكّر لها النظام ومل يحقق شيئاً
من مطالبها.
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األمة ..والسبيل الى الوالية الربانية

* الشيخ فارس اجلبوري

ملا كانت الوالية احلق هلل ،واحلاكمية
وال��س��ي��ادة وامللكوت ل��ه سبحانه ،فكل حكم
ال يستند إليه تعاىل و إىل حاكميته ،وال
ي��ه��دف إق��ام��ة ح��ك��م اهلل ،ف��ه��و ح��ك��م باطل
وزائل .وألن الوالية احلق هلل يف الكون ،ففي
جمال التشريع و يف الواقع السياسي جيب
أن ي��ك��ون ه��و احل��اك��م م��ن خ�لال خليفته
ورسالته ،إذ يقول تعاىل« :إِ ِن الحْ ُك ُْم إِالَّ للِهَِّ
َأ َم َر َأالَّ َت ْع ُبدُ وا إِالَّ إِ َّيا ُه ذلِ َك الدِّ ي ُن ا ْل َق ِّي ُم»
(سورة يوسف /آية  ،)40فلم يأذن للسلطة

إال بأذنه ،و مل يبح احلكم كما أباح  -مث ً
ال -
خريات األرض ،ويف علم الفقه ،هنالك «أصل
اإلباحة واحلّلية» ،فاإلنسان ح ٌر يف االنتفاع
نص خبالف ذلك ،و لكن األصل
إال إذا جاء ّ
يف السلطة هو العكس متاماً؛ أي ليس لبشر
أن يطيع ب��ش��راً يف سلطة ،إال بعد التثّبت
من وج��ود نص على ذل��ك .و ه��ذا هو النهج
السليم للحياة ..أال يطيع أحد أحداً إال بأذن
اهلل تعاىل ،وأن ال يدين أبدا بسيادة الطغاة
و حاكمية الفراعنة ول��ذا وصفه ربنا بـ
(الدين القيم).
الرشعية من السامء

والسؤال هو من هم املأذونون بالطاعة و
احلكم بأمر اهلل؟ وهذا ما جييب عنه تعاىل
ِ
ِ
الر ُس َ
ول َو
إذ يقول « َأطي ُعوا اللهَّ َو َأطي ُعوا َّ
ُأوليِ األْ ْم ِر ِمنْك ُْم» (سورة النساء /آية ،)59
فاألنبياء و أوصياؤهم من بعدهم ومن ثم
العلماء األمناء على حالل اهلل وحرامه ،هم

املأذونون بالسلطة واحلكم بأمر اهلل وال احد
غريهم .وهنا يقول اإلمام علي عليه السالم:
«العلماء ح ّكام على الناس».
وه��ن��ال��ك آي����ات ق��رآن��ي��ة و رواي�����ات عن
الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله ،حول
مكانة العلم ودور علماء الدين ،قال تعاىل:
« َي ْر َف ْع اللهَُّ ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ِمنْك ُْم َوا َّل ِذي َن ُأوتُوا
ا ْل ِع ْلم درج ٍ
ات» (سورة املجادلة /آية.)11
َ ََ َ
ويبني النيب األك��رم صلى اهلل عليه وآل��ه،
أن��ه��م خلفاء األن��ب��ي��اء وورث��ت��ه��م ومصابيح
األرض ،ح��ي��ث ق����ال« :ال��ع��ل��م��اء مصابيح
األرض ،وخلفاء األنبياء ،وورث�ت�ي ،وورث��ة
األنبياء» (كنز العمال ،اخل�بر .)28677وجاء
عنه صلى اهلل عليه وآله :إنهم كأنبياء بين
إسرائيل ،فقال« :علماء أميت كأنبياء بين
إسرائيل» (حب��ار األن���وار /ج،2ص،22ح،)67
وإن هلم منازل عظيمة يوم القيامة يغبطهم
عليها األنبياء والشهداء ،فقال صلى اهلل عليه
وآل���ه»:أال أح ّدثكم عن أق��وام ليسوا بأنبياء
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هنالك ٌ
فرق بني الطاعة الذاتية والطاعة
اإلمتدادية ،فاألوىل :إمنا هي هلل وحده ال شريك له،
أما الثانية :فهي هلل أيضًا ولكن عرب عبد من عباد
اهلل ،قد أمر اهلل بإتباعه وطاعته ،فإنها تكون بإذن
اهلل أيضًا
وال ش��ه��داء ،يغبطهم ي��وم القيامة األنبياء
والشهداء مبنازهلم من اهلل على منابر من
ن��ور؟ فقيل :من هم يا رس��ول اهلل؟ ق��ال :هم
الذين حيببون عباد اهلل إىل اهلل ،وحيببون عباد
اهلل ّإل��ي .يأمرونهم مبا حيب اهلل وينهونهم
عما يكره اهلل ،ف��إذا أط��اع��وه��م أحبهم اهلل»
(حب��ار األن�������وار،ج،2ص،24ح )73وإن نومهم
بالليل خري من قيام العباد فقال النيب صلى
اهلل عليه وآل��ه« :ي��ا علي! ن��وم ال��ع��امل أفضل
من عبادة العابد .ياعلي ركعتان يصليها
ال��ع��امل أف��ض��ل م��ن سبعني رك��ع��ة يصليها
العابد» (حب��ار األن��وار ،ج،2ص،25ح .)82وإن
شفاعتهم مقبولة يوم القيامة ،فعنه صلى
اهلل عليه وآله« :ثالثة يشفعون إىل اهلل يوم
ِّ
فيشفعهم :األنبياء ،ثم العلماء ،ثم
القيامة
الشهداء» (حبار األن��وار،ج،2ص،15ح .)29وبني
اإلمام الصادق عليه السالم ،إن مدادهم خري
من دم��اء الشهداء ،حيث ق��ال»:إذا كان يوم
القيامة مجع اهلل عز وجل الناس يف صعيد
ُضعت املوازين ،ف ُتوزن دماء الشهداء
واحدَ ،وو ِ
فريجح م��داد العلماء على
مع م��داد العلماء ّ
دماء الشهداء» (حبار األن��وار،ج،2ص،14ح.)26
ويبني النيب صلى اهلل عليه وآل��ه :إن النظر
إىل وجوههم عبادة :فقال "النظر إىل وجه
العامل عبادة" (.حبار األنوار،ج،1ص،195ح،.)14
ويبني اإلمام علي عليه السالم ،إن فقدانهم
يشكل ثلمة ال يسدها شيء،فقال« :املؤمن
العامل أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي
يف سبيل اهلل .وإذا مات ثلم يف اإلسالم ثلمة
ال ي��س� ّده��ا ش��يء إىل ي��وم ال��ق��ي��ام��ة»( .حب��ار
األنوار ،ج ،2ص ،17ح.)42
مسؤولية األمة جتاه العلامء:

وكما أن للعلماء مسؤولية جتاه األمة
ف��إن لألمة مسؤوليات جت��اه العلماء أيضاً
أهمها:
 -1طاعتهم:
فحاجة األم��ة اىل الطاعة املبدئية هي
أك�ب�ر م��ن حاجتها اىل أي ش���يء آخ���ر ،إذ

التعاون و التطوير ،ومواجهة األعداء ،وبناء
وإعداد اجلبهة الداخلية ..كل ذلك نتيجة
مباشرة للطاعة ،وإمن��ا تتقدم األم��م بقدر
متاسكها و اندفاعها و وحدة مسريتها ،لذلك
أمر تعاىل بطاعة القيادة الربانية املتمثلة
بشخص ال��رس��ول األك���رم صلى اهلل عليه
وآله ،آنذاك فقال عز وجل " :قل أطيعوا اهلل
و أطيعوا الرسول( "...سورة النور،)54،
وه����ذه ال��ط��اع��ة ه��ي يف ام���ت���داد ط��اع��ة اهلل
ت��ع��اىل ،ح��ي��ث إن ال��رس��ول ص��ل��ى اهلل عليه
وآل��ه ،وخلفاءه من األئمة و العلماء ليسوا
أصناما يعبدون من دون اهلل ،بل هم عباد
اهلل ،وطاعتهم املفروضة هي امتداد لطاعة
اهلل ،ويف حدود قيم اهلل و شرائعه؛ فالطاعة
يف اإلس�لام خاصة باهلل سبحانه وتعاىل ،إذ
ال جيوز أن يطيع املسلم أح��داً من دون اهلل
أ ّن��ى ك��ان ،وي��ع� ّد ذل��ك ش��رك�اً ب��اهلل ،ولكن
هناك ف��رق ب�ين الطاعة الذاتية والطاعة
االم��ت��دادي��ة ،فالطاعة الذاتية إمن��ا ه��ي هلل
وح��ده ال شريك له ،أما الطاعة االمتدادية
فهي هلل أيضاً ولكن عرب عبد من عباد اهلل ،قد
أمر اهلل بإتباعه وطاعته ،فإنها تكون بإذن اهلل
أيضاً ،فاهلل سبحانه وتعاىل يقول يف كتابه
ِ
"وما َأرس ْلنَا ِم ْن رس ٍ
اع
ول إِالَّ ل ُي َط َ
َ ُ
احلكيمَ ْ َ َ :
بِإِ ْذ ِن اللهَِّ"(سورة النساء/آية  )64وخيطئ
أول��ئ��ك ال��ذي��ن يقولون حسبنا ك��ت��اب اهلل،
رافضني طاعة القيادة الرسالية اليت فرضها
اهلل عليهم كي حتدد هلم املناهج الدقيقة و
التفصيلية ملختلف التغيريات احلياتية.
 -2التسليم لقيادة العلماء و التنفيذ
اجل��اد ل��ق��رارات القيادة،والذوبان يف خطها
ك��ل��ي�اً ،ف�لا تكتفي األم���ة ب��إت��ب��اع ال��ق��رارات
الظاهرة فقط ،ب��ل تطبقها خبضوع قليب
ت��ام ،إذ ال يكتمل إمي��ان املؤمن حتى ي��ذوّب
شخصيته يف شخصية األم��ة ،ويبيع نفسه
وتوجهاته يف احلياة للقيادة الربانية ،وقد
وص��ف ال��ق��رآن امل��ؤم��ن�ين ب��ذل��ك حيث ق��ال:
ُون َحتَّى يحُ َ ك ُِّم َ
" َفال َو َر ِّب َك ال ُيؤْ ِمن َ
وك فِيام
َش َج َر َب ْين َُه ْم ُث َّم ال يجَ ِدُ وا فيِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم َح َرج ًا ممِ َّا

َق َض ْي َت َو ُي َس ِّل ُموا ت َْس ِلي ًام" (سورة النساء/آية
 ،)65والتسليم هو االنصياع النفسي التام.
درء للفتن
طاعة العلامء والتسليم هلم ٌ

وألن ع�لاق��ة األخ����وة ت��ت��ع��رض هل��زات
ق���د ت��ب��ل��غ درج����ة االق��ت��ت��ال ب�ي�ن امل��ؤم��ن�ين،
فالبد من قوة داخلية متسك األم��ة من أن
تتشرذم فتتالشى ،وما تلك القوة إال القيادة
الرسالية فكما أم��ر تعاىل بوجوب الرجوع
إليها وإتباعها يف كل ش��اردة وواردة فقد
أكد على هذا عند حصول االختالف وجعل
"و
حله يف أيدي محلة الرسالة إذ قال تعاىلَ :
َما ْ
للهَّ ...
اخ َت َل ْفت ُْم فِ ِيه ِم ْن شيَ ْ ٍء َف ُحك ُْم ُه إِلىَ ا ِ
«(سورة الشورى/آية  )10أن��ى ك��ان هذا
اخل�لاف ،ويف أي جانب من جوانب احلياة
فإن حكمه وحله يستوحى من كتاب اهلل،
ومن أودع قلبه علمه من أئمة اهلدى عليهم
ال��س�لام ،وأت��ب��اع��ه��م ال��ف��ق��ه��اء ال��ع��ل��م��اء ب��اهلل
األم��ن��اء على حالله و ح��رام��ه ،وم��ا أحوجنا
ال��ي��وم يف ال��ع��راق كما يف عاملنا اإلسالمي
اىل درء الفنت واالنقسامات وهذا ال يتحصل
بشكل حقيقي ورص�ي�ن إال ب��ال��رج��وع اىل
والي��ة العلماء وإتباعهم إذ يقول تعاىل «يا
ِ
ِ
ِ
الر ُس َ
ول
َأ هُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُوا َأطي ُعوا اللهََّ َو َأطي ُعوا َّ
ٍ
ِ
َو ُأوليِ األْ ْم ِر منْك ُْم َفإِ ْن تَنازَ ْعت ُْم فيِ شيَ ْ ء َف ُر ُّدو ُه
للهَّ َو الرس ِ
ول إِ ْن ُكنْت ُْم تُؤْ ِمن َ
للهَّ َو ا ْل َي ْو ِم
ُون بِا ِ
إِلىَ ا ِ َّ ُ
اآلْ ِخ ِر ذلِ َك َخيرْ ٌ َو َأ ْح َس ُن ت َْأ ِويالً» (سورة
النساء/آية .)59
حرمة اخلضوع لسلطان غري سلطان اهلل
ويف ال��وق��ت ال���ذي أم��ر ف��ي��ه اهلل ال��ن��اس
بإتباع حكمه وأمره ،فإنه حرم اخلضوع لغري
سلطانه ،أو إتباع شخص أو جهاز مل يأذن به
اهلل ،وعدها شركاً به ،إذ قال تعاىل« :و أن
تشركوا باهلل ما مل ينزل به سلطانا» ،فإذا
أنزل اهلل سلطاناً جبواز إتباع أح ٍد ،آنئذ فقط
جيوز أن خيضع الفرد له ،و ذلك السلطان
مل يكن إال يف شخص الرسول صلى اهلل عليه
وآله ،واألئمة اهلداة عليهم السالم ،و العلماء
ب��اهلل األم��ن��اء على ح�لال��ه وح��رام��ه .أم��ا أن
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ما أحوجنا اليوم يف
العراق كما يف عاملنا
اإلسالمي اىل درء الفنت
واالنقسامات! وهذا ال
يتحصل بشكل حقيقي
ورصني إال بالرجوع اىل والية
علماء الدين وإتباعهم

يتخذ الفرد شخصاً قائده وإمامه ،أو يتخذ
حزباً يقلده و يتبع براجمه بصورة عشوائية
ب��ع��ي��دة ع��ن والي���ة اهلل امل��ت��ج��س��دة املتمثلة
بوالية العلماء ،فذلك أمر ال جيوز أبداً.
وهنا يبني لنا ربنا تعاىل مسات القيادة
الربانية اليت متثل امتداداً لوالية اهلل تعاىل،
وي��ؤك��د على الفقه وال��ع��دال��ة والتصدي
للقيادة ولقضايا األم��ة وهمومها ،إذ يقول
است ُْح ِف ُظوا ِم ْن ِك ِ
تاب اللهَِّ َو كانُوا
تعاىل« :بِماَ ْ
َع َل ْي ِه ُش َهدا َء» (سورة املائدة /آية  ،)44أما
الفقه و العدالة فتدل عليهما كلمة« :مبا
استحفظوا من كتاب اهلل» ،أي بسبب أنهم
كانوا أمناء على كتاب اهلل ،وأيضاً بقدر
حفظهم لكتاب اهلل دراسة وتطبيقا.

النظام أنه يلتزم بقيمة التقوى ،وجاء على
رأس النظام رج��ل ف��اج��ر ،أو أدع��ت ثقافة
األم���ة أن��ه��ا ت��رف��ع م��ن قيمة ال��ع��ل��م وك��ان
احلكام فيها جمموعة من اجلهلة الضالني،
ف��إن كالمها ه���راء ،إذ ه��ل ميكن أن ترفع
األمة من قيمة العلم دون أن يصبح علماء
الدين ،قطب إرادتها ومركز قدرتها ،وثقل
جتمعاتها؟ ه��ك��ذا ت��ك��ون تركيبة القيادة
السياسية مث ً
ال حياً حلقيقة األم���ة ،ون��وع
حضارتها ،و طبيعة قيمها احلقيقية ،األمة
اإلسالمية تتبع قيادة متثل روح اإلس�لام،
أي الرسول وخلفاءه وأئمة التقوى واليقني
وأت��ب��اع��ه��م هل��ا ليس ب��ه��دف احل��ص��ول على
مصاحل عاجلة ،بل من أج��ل اهلل و حتقيق
قيمه وشرائعه.

والقيادة السياسية هي خالصة النظام
ال��س��ي��اس��ي ،وال��ن��ظ��ام ال��س��ي��اس��ي ب����دوره هو
جت��رب��ة ثقافة األم���ة ،وح��ض��ارت��ه��ا ،وم��دى
س�لام��ة رؤي��ت��ه��ا ،وص��ح��ة تشريعاتها ،ف��إذا
تناقضت تركيبة ال��ق��ي��ادة ال��واق��ع��ي��ة مع
شعارات النظام السياسي ،أو مع أفكار األمة
وثقافتها وقيمها ،فإن ذلك يدل على تناقض
يف التشريع ،أو احنرافات يف القيم و الثقافة
اليت تدعي األمة أنها تلتزم بها ؛ فإذا كانت
األم��ة تدعي أنها تدافع عن احلرية مث ً
ال،
وج��اءت قيادتها السياسية على أس��اس من
الدكتاتورية ،فأي حرية هذه..؟ وإذا ادعى

علامء الدين ودستور األمة
مل��ا ك���ان ال���ق���رآن ك��ت��اب �اً ل��ل��ح��ي��اة بكل
أبعادها وملا كان املشرع يضع اليوم القوانني
واألن��ظ��م��ة ال�تي تنظم ه��ذه احل��ي��اة فعليه
الرجوع اىل كتاب اهلل ال��ذي وصفه تعاىل
ب��أن��ه ال اخ��ت�لاف فيه إذ ق��ال ت��ع��اىل" :أفال
يتدبرون القرآن ول��و ك��ان من عند غري
اهلل لوجدوا فيه اختالف ًا كثري ًا" ،فالقرآن
كتاب متجانس يكمل بعضه بعضاً ،ويضع
تشريعا للحياة يف خمتلف أب��ع��اده��ا على
ع��ك��س ال��ت��ش��ري��ع��ات ال��وض��ع��ي��ة ال�ت�ي تظهر
فيها االختالفات والتناقضات ليس يف حقل

رضورة رجوع الساسة اىل علامء الدين

القيادة أو النظام السياسي فحسب وإمنا يف
كافة أبعاد احلياة على عكس القرآن الذي
ه��و يف قمة االن��س��ج��ام يف كافة اجل��وان��ب،
ففي االقتصاد ترى ذات القيم اليت جتدها يف
السياسة من العدالة ،واحلرية ،واالستقالل،
ويف األخ��ل�اق ،وال�ترب��ي��ة ،واالج��ت��م��اع ،ويف
العبادات جتد ذات القيم الواحدة ال تناقض
فيها وال اخ��ت�لاف ،حيث يستحيل أن جتد
كتاباً جامعاً لدستور احلياة بكل أبعادها،
ثم يكون بهذا االنسجام و الدقة والتناغم،
فسبحان اهلل الذي أوحى به .
وهكذا فان الذين ينكرون القيادة اإلهلية
منحرفون ،و عليهم أن يشككوا يف إميانهم،
ألنهم لو كانوا مؤمنني حقا خلضعوا ملن
وضعه اهلل عليهم ،و لربجموا حياتهم حسب
ما أمر اهلل ،وخمالفة أمر القيادة الشرعية
املتمثلة بالرسول األعظم صلى اهلل عليه
وآل��ه ،يف حياته واألئمة املعصومني عليهم
السالم ،من بعده ونواب األئمة من العلماء،
هي من عمل املنافقني ،فكل رسل اهلل جاؤوا
ليتسلموا قيادة الناس ،ولو عاد الناس اىل
ال��ق��ي��ادة ال��ش��رع��ي��ة وص��ح��ح��وا مسريتهم،
ألصلح اهلل حياتهم ،وغفر هلم سيئاتهم .أما
الذين خيالفون رسل اهلل ومحلة الرسالة من
بعده ،فإنهم ليسوا مبؤمنني ،ألنهم خيالفون
بذلك هدف الرسالــة أساساً ،وقيادة األنبياء
وورث��ت��ه��م م��ن ال��ع��ل��م��اء ل��ي��س��ت حم��ص��ورة
بالصالة والصيام ،بل يف كل الشؤون.
وعليه؛ لسالمة التشريع من التناقض،
ولنيل احلقوق الكاملة وفق معيار العدل،
وحلفظ البالد من التمزق والفتنة وإلرضاء
الرب واخلالص من العذاب ،ولتحقيق هدف
الرساالت؛ ليس أمامنا إال طريق واحد وال
غ�ير؛ أال وه��و إتباع علماء الدين ،بطاعتهم
والتسليم التام هلم.
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(هكذا رأيته في السجن)..
أرسد له بعض ما مورس ضدّ ي من أنواع الرضب والتوقيف عىل
* الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين
األقدام خلمسة أيام بلياليها – مثالً -كتمهيد لسؤايل الرصيح
عمره يتجاوز اخلامسة واخلمسني طارق ًا باب الستني ،متوسط له ،فيطأطئ رأسه ويصمت ،أو يقول :أنا مثل غريي من آالف
القامة ليس بنحيل وال بسمني ،مبتس ًام رغم معاناته وآالمه ،املعتقلني...
ً
ً
ً
ً
ً
ً
وبخطى راسخة واثقة كان يميش ساعة اخل��روج من زنزانته
عرفته رجال خملصا ومضحيا وشجاعا وخلوقا ومستعدّ ا لكل
الضيقة رغم معاناته يف امليش لكنه يتكئ عىل عكازة أعطته مهابة التضحيات يف سبيل مبادئه ومبدئيته ..عرفته عامل ًا واعي ًا وخطيب ًا
القادة ،كانت شيبته ورائحة عطره الذي أوصل إليه يف السجن ،حسيني ًا وسياسي ًا بارع ًا ..عرفته متواضع ًا واىل أبعد احلدود ،شعبي ًا
وقلنسوته التي خاطها له أحد السجناء القدماء تذكّرين بالعلامء ترابي ًا غري متبخرت وال متفاخر.
الر ّبانيني السابقني وهو منهم .مل يكن ليعرف اليأس واالستسالم،
مرة يف القضاء
ألول
عيوننا
ّدون
ال
هكذا رأيته منذ فتح اجل
ّ
ُرفت بكوادر مجعية العمل
جتد احللم والسامحة يف شخصيته الرزينة ،فال جتده يغضب من العسكري ،حيث عرفنا جمموعتنا التي ع ْ
أحد ،إال عىل الظاملني بمختلف مقاساهتم ،أما املظلومون ممن يف اإلسالمي (أمل) ،مع العلم أين شخصي ًا مل أكن عضو ًا يف جملس
السجن معه حتى وإن اختلفوا معه يف
اإلدارة هلذه اجلمعية الصامدة يف هنجها
التوجه السيايس أو
الدين أو املذهب أو
الرسايل بفضل أمينها العام وبقية العاملني
ّ
درجة االلتزام الديني ،فلم يكن يغضب
معه (حفظهم اهلل).
حاولت معه ذات
عليهم بأية حال ،كيف..؟ وهو مالذهم،
نعم ..ذاك أخي العزيز سامحة العالمة
ومع ّلمهم وملهمهم ،فكانوا يرجعون إليه
(فرج
املجاهد الشيخ حممد عيل املحفوظ ّ
مرة وأنا أسرد له بعض
ّ
يف كل سؤال فقهي أو تارخيي أو أخالقي
اهلل عنه وعن السجناء مجيع ًا).
ضدي من
ما مورس ّ
أو عقائدي أو حتليل سيايس.
كنت معه يف رسداب القلعة ( )٢٥يوم ًا
ومل نعرف عن بعضنا ،ويف سجن (احلوض
يف الفرص املتاحة لصالة اجلامعة أنواع الضرب والتوقيف
كان السجناء يتسابقون اىل الصف األول
اجلاف) ،رصنا مع ًا ملدة ثالثة أشهر تقريب ًا،
أيام
خلمسة
األقدام
على
للصالة خلفه ،وكان حينام يصيل بخشوعه
ثم نقلونا اىل سجن (جو) املركزي وكنا
املتميز يذكّرهم باخلاشعني ،يبكي عندما بلياليها – مثلًا -كتمهيد
نلتقي يومي ًا ملدة ( )17شهر ًا ،فلم أر منه
يصل اىل بعض اآليات ،وختنقه العربة عند
إال مثاالً للتقوى واألخالق والصرب وبعث
لسؤايل الصريح له،
التأمل يف بعضها اآلخر ،كان يف قنوته يقرأ
األمل يف النفوس والنظرة البعيدة لألمور.
ويصمت،
رأسه
فيطأطئ
من األدعية واملناجاة املأثورة عن النبي
وملا فوجئت بخرب اإلفراج عنّي ،وأنا
األكرم وأهل بيته عليه وعليهم السالم ،أو يقول :أنا مثل غريي من جالس خلفه يف صالة اجلامعة لفريضتي
مرة يقرأ
الظهر والعرص ..وجدت أن أمل الفراق
مقاطع طويلة ،غري مم ّلة ويف كل ّ
املعتقلني
آالف
مقطع ًا جديد ًا مما ين ُبئك عن حفظه لكثري
حييطني ،فكيف يل أن أخرج من السجن
منها.
القايس وسامحة الشيخ املحفوظ يف
كان حيدّ ث املصلني بني الصالتني ويف خطبة اجلمعة بأحاديث غياهبه ،وهو ْأوىل مني باخلروج ،ولو بالنظر اىل صحته ،فقام بعد
أقو عىل جوابه ،وقد خنقتني العربة
دينية وتربوية وتارخيية وأخالقية وعقائدية ُمشبعة باآليات القرآنية السالم ،يعانقني ويبارك يل ،فلم َ
والروايات والقصص واألمثلة والشعر ،وبعض الفكاهيات هنالك ،حتى عرصين بصدره وقال« :ال تغتم علينا يا شيخنا..
وطرائف ِ
احلكَم ،وكذلك املعلومات احلديثة والسياسية ،وخطبه فأمورنا كلها مرسومة بقلم السامء ،فكل ما جيري من ظلم بنا ومن
ِ
السلسة والواضحة ،كانت مفعمة بالروح الوالئية العالية التي ال حولنا فهو بعني اهللَ ،من خيرج من السجن و َمن يبقى ذلك مما كتبه
ختالطها املساومة عىل ثوابت مبادئ أهل البيت عليهم السالم ،اهلل يف قضائه وقدره ،إن اهلل خيترب كل إنسان يف كل موقع يضعه فيه،
وكان حني نعيه أو استامعه للنعي احلسيني تنهمر دموعه بشدة ،فنحن والذين خارج السجن يف امتحان ،كام احلاكم الظامل وحاشيته
وإذا وقف السجناء يف حلقة اللطم والعزاء كان يقف كأحدهم وهؤالء الرشطة يف امتحان».
باحلب للحسني عليه السالم ،واحلزن
يلطم عىل صدره بقلب ممتلئ
وختام ًا ..أقول لشيخ املظلومني الشيخ املحفوظ الصابر
ّ
دمت يا شيخنا اجلليل يف صحة ونشاط ويف حال أحسن
عىل مصائبه الفجيعة ،كان رغم قريب له ،بل وسؤايل منه ال يشكو األمنيَ :
يل آالمه الشخصية ،وال ما جرى عليه يف التعذيب وكيف أذاقوه مما أنت عليه يف السجن ،فأنت يف القلب ،ومكانك الطبيعي هو بني
الويف لرجاله األوفياء.
مرة وأنا أهلك وأحبتك من اجلمهور
يف رسداب القلعة من أوجاع التنكيل ،حاولت معه ذات ّ
ّ
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مهمة الحوزة العلمية في
االنبعاث اإلسالمي الجديد
احلقيقة؛ إن احلضارة هي أن يقود املجتمع عامل
ملم بالسياسة وبعلوم العصر ،ال رجل دينٍ ينكر
دينٍ ٌ
السياسة ومتطلبات إدارة احلياة ،وال رجل سياسة ال
يعرتف بالدين أبدًا
* مرتىض حممد
العالقة بني عامل الدين و اجملتمع ليست
عالقة أحادية اجلانب ،فسنن اهلل عز وجل
يف خلقه قائمة على عدله تعاىل ،ومن هذه
الس ّنة ،أنه تعاىل جعل على كل من العامل
و اجملتمع م��ن ح��ول��ه مسؤولية وواج��ب��ات
جتاه اآلخر ففي احلديث الشريف عن أمري
املؤمنني عليه السالم« :إ َّن هََّ
الل لمَ ْ ي َْأ ُخ ْذ َع َلى
ِ
لجْ
�ال َع ْهداً ِب َط َل ِب ْال ِع ْل ِم َح َّتى أَ َخ� َ�ذ َع َلى
ا ُ � َّ�ه� ِ
ْ ْ ْ ْ
ْ
َّال لأِ َ َّن ْال ِع ْل َم
ال ُع َل َما ِء َع ْهداً ِب َبذ ِل ال ِعل ِم ِلل ُجه ِ
لجْ
َ
كَ
ان َق ْب َل ا َ ْه ِل»( .الكايف  ...1ص .)41 :
وم��ن هنا جن��د ّ
أن اهلل سبحانه وتعاىل

أمر املسلمني أن يبعثوا من يتحمل أعباء هذه
َان المُْؤْ ِمن َ
[و َما ك َ
ُون
املهمة بينهم فقال تعاىلَ :
ٍ
ِ
لِ َي ِنف ُروا كَا َّف ًة َف َل ْولاَ َن َف َر ِمن ك ُِّل ف ْر َقة ِّمن ُْه ْم
ين ولِي ِ
ِ
نذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا
َطائ َف ٌة ِّل َي َت َف َّق ُهوا فيِ الدِّ ِ َ ُ
َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّل ُه ْم يحَ ْ َذ ُر َ
ون] «سورة التوبة:
آية  ،»١٢٢و وض��ع مجلة من الواجبات يف
تعاليم رسالته اخلامتة للقضاء على الغفلة
و أسباب الضاللة.
فحني ن���درس األح��ك��ام الشرعية جند
أن اإلسالم أوىل اهتماماً بالغا بشأن اهلداية
و مواجهة أس��ب��اب االحن���راف فجعل األم��ر
باملعروف والنهي عن املنكر واجبني وأكد
عليهما تأكيداً بالغاً ،و أم��ر ال��ع��امل بنشر

علمه وجعله زك��اة ل��ه ،وفضل اهلل العامل
على غ�يره درج��ات وأم��ره بإرشاد الضال ،و
بنشر تعاليم الدين وتبليغها ،ثم أمر اجملتمع
اإلمي��ان��ي ب��ال��ت��واص��ي فيما بينهم بالصرب
واحلق واملرمحة.
ول���ك���ن مل ي���ك���ن دور ع�����امل ال����دي����ن و
امل��ؤس��س��ة ال�تي ينتمي اليها ـ أع�ني احل��وزة
العلمية املباركة ـ ،مل يكن خيتصر يف ما
ذكرناه من واجبات فهي ختتزن يف داخلها
احل��ض��ارة اإلس�لام��ي��ة ح��ت��ى ع��ن��دم��ا تدخل
األخرية يف السبات ،ومن هنا يصف مساحة
املرجع املدرسي هذه املؤسسة بأنها صائنة
العلم واهلدى و يقول إن «احل��وزات العلمية
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يعف عن املال احلرام ولكنه ال ّ
قد يكون الرجل ّ
يعف عن
يغركم عفافه عن املال احلرام ،وقد يكون
الشهوات األخرى ،فال ّ
متقيا ،ولكن ال يكفي ذلك إلتباعه ،فقد يكون إنسانًا متقيًا وورعًا
يف الظاهر ولكنه ال يعود إىل عقل سليم يف أفكاره وتصرفاته
والصفوة املؤمنة الذين صانوا العلم واهلدى،
هم الذين حافظوا على املكتسبات احلضارية
لألمة اإلس�لام��ي��ة» ،فللحضارات البشرية
جتليات بعد انطواءات ،فهي تسري بني قطيب
الكمون والظهور (حسب التعبري الفلسفي)
فتكمن وختتفي لفرتة ،ثم تنبعث من جديد
وتسمى ال��ف�ترة ب�ين ظهور
يف ف�ترة أخ���رى،
ّ
وظ��ه��ور ب��ف�ترة ال��س��ب��ات .ويف ف�ترة السبات،
«تبقى جمموعة من الناس خازنة للحضارة
حتتفظ بقيمها وأس��ال��ي��ب��ه��ا وارت��ب��اط��ات��ه��ا
وعالقاتها ،حتى تأتي مرحلة مؤاتية النبثاق
ه����ذه احل���ض���ارة م���ن ج���دي���د» ك��م��ا ي��ق��ول
مساحته.
ُ
ُ
فكما تكتب التجارب يف كتب ،وتسجل
يف أسفار ،وحتتفظ يف مكان أمني حتى يأتي
من يضع حمتوياتها موضع التنفيذ ،كذلك
تقوم احلوزة العلمية املباركة بهذا الدور يف
تربية األجيال املؤمنة واحلفاظ على تعاليم
السماء.
ويضرب مساحة املرجع املدرسي لذلك
م��ث��ا ً
ال م��ن واقعنا فيقول« :حن��ن ،يف العامل
اإلس�لام��ي ،نعيش اليوم نهاية ف�ترة سبات
طويلة ب��دأت منذ القرن السابع اهلجري،
حني انطوت األمة على نفسها ،وقعد الناس
قادة وعلماء يف بيوتهم ،وانتهت بانبعاث الروح
النهضوية اجلديدة يف العامل اإلسالمي يف
العقدين األخ�يري��ن م��ن ال��ق��رن العشرين»
متسائ ً
ال« :م��ن ال���ذي ح��اف��ظ على اإلس�لام
األصيل خ�لال ه��ذه الفرتة من الزمن؟ هل
الذي حافظ على اإلسالم احلق هي األنظمة
العسكرية احلاكمة واملتحكمة يف أكثر
بالد املسلمني؟ هل كانت اجلامعات املتأثرة
ِّ
واملقلدة هلا هي اليت
بأفكار الغرب والشرق
تك ّفلت بذلك؟».
ثم جييب بكل وضوح انها مل تكن كذلك
بل «الذي حافظ على املكتسبات احلضارية
لألمة اإلسالمية هي احلوزات العلمية وتلك
ال��ص��ف��وة م��ن امل��ؤم��ن�ين ال��ذي��ن ص��ان��وا العلم
واهل��دى ،وحافظوا على العالقات اإلميانية

بينهم ،واحتفظوا مبكاسب احلضارة».
وح��ق�اً ح�ين نشهد االن��ب��ع��اث اإلس�لام��ي
اليوم ،ال جنده نتاج اجلامعات األكادميية،
أو األروقة السياسة ،وال الربملانات وال حتى
غرف القيادات العسكرية ،وال من دور النشر
اليت همها ترمجة الكتب املؤلفة يف الشرق
والغرب ..إمنا هذه االنبعاثة اجلديدة جاءت
على أي��دي العلماء الرساليني الذين قضوا
سنوات حياتهم يف األوساط العلمية الدينية،
متأثرين بذات األساليب والقيم اإلسالمية
ال�تي طّبقها النيب حممد (صلى اهلل عليه
وآله).
ومن هنا يرى مساحة املرجع املدرسي يف
كتابه «اجملتمع اإلسالمي» «إن هذا االنبعاث
جي���ب أن ي��ن��ط��ل��ق م���ن احل�����وزات ال��دي��ن��ي��ة،
ألن الثقافات واألف��ك��ار الغربية والشرقية
اليت حاكتها وقلدتها اجلامعات والساسة
وال��ع��س��اك��ر ،مل ت��ك��ن ق����ادرة ع��ل��ى تفجري
النهضة اإلسالمية».
و قد تنبه لذلك بعض مفكري الغرب
كـ(هاملتون ج��ب) ال��ذي كتب يف كتابه
املسمى بالعلاّ مة« :ال ميكن لألمة اإلسالمية
أن تصل إىل مستوى من احلضارة إ ّ
ال على يد
علماء الدين».
ومبراجعة سريعة للعقود االخ�يرة من
التاريخ جند أن علماء الدين ،وهم مراجع
الدين يف النجف ،وكربالء ،وقم ،وخ ّرجيو
األزه��ر وق�يروان وغريهم ،هم الذين طردوا
االستعمار العسكري من البالد اإلسالمية
م��ن ش��رق��ه��ا اىل غ��رب��ه��ا .ف��م��ن ك���ان ه��ؤالء
القيادات الذين نهضوا يف وجه االستعمار؟
يف أي جامعة من جامعات الشرق أو الغرب
درس����وا ،وم���ن أي منهل م��ن م��ن��اه��ل الفكر
شربوا؟
لقد كانت ثقافتهم ثقافة إسالمية
خ��ال��ص��ة ،ول��ذل��ك مت��ك��ن��وا م��ن إن��ق��اذ ال��ب�لاد
اإلسالمية من سيطرة االستعمار.
وإذا ما اردن��ا ان نقارن سريعاً ما فعله
علماؤنا يف مواجهة تلك األنظمة و ما عمل

أبناء الثقافة الغربية الدخيلة فلم جند إال ان
هؤالء الساسة الذين خضعوا للثقافة الغربية
وتأثروا بها ،مل يتمكنوا إال أن يقدموا البالد
اإلسالمية هدية متواضعة إىل أسيادهم،
ألن ذواتهم كانت تدين بالعبودية للشرق
أو الغرب ،ومل يكونوا يرون خالصاً إال بإتباع
الشرق أو الغرب .كانوا مهزومني نفسياً،
فهم أبناء الشرق والغرب حقاً ومل يكونوا من
أبناء األمة اإلسالمية ،وان انتموا مادياً إىل
بالد اإلسالم.
م��ن هنا ي��رى امل��رج��ع امل��درس��ي حفظه
اهلل تعاىل أن «العامل اليوم ينتظر االنبعاث
اإلسالمي على يد أولئك الذين حافظوا على
م��ك��وِّن��ات احل��ض��ارة اإلس�لام��ي��ة خ�لال فرتة
السبات العميق يف العامل اإلسالمي».
ُّ
القضاء عىل االنفصام

ولكن ال ميكن ان نبحث القضية من هذا
اجلانب فقط ف��إن للقضية وجها آخ��ر وهو
أن طلبة العلوم الدينية ،جيب أن يلتقوا مع
طلبة العلوم احلديثة يف خط واحد .فيصبح
العامل بالسياسة عاملاً بالدين ،والعامل بالدين
عاملا بالسياسة.
يقول مساحة املرجع املدرسي يف كتابه
«القيادة السياسية يف اجملتمع اإلسالمي»:
«إن���ن���ا جي���ب أن ن��ق��ض��ي وإىل األب�����د على
االنفصام الذي أوجده التخلف واالستعمار
يف ب�لادن��ا ..فالتخلف أب��ع��دن��ا ع��ن عصرنا،
واالستعمار أبعدنا عن ديننا».
وه��ذا ه��دف عظيم وال ميكن حتقيقه
إال جبهود مكثفة ،ألن هناك عوامل كثرية
تعمل على إبعاد علماء الدين وطلبة العلوم
ال��دي��ن��ي��ة ع��ن ق��ض��اي��ا ال��س��ي��اس��ة واالج��ت��م��اع
واالقتصاد ،وعلى إبعاد طلبة العلوم احلديثة
ع��ن ال��ق��رآن وال��س��ن��ة وال��ت��اري��خ اإلس�لام��ي،
دعنا نقوهلا بعبارة اخرى ،إن تقدم اإلسالم
وانتصاره اليوم حيتاج إىل اولئك العلماء
الذين يكون مدادهم أفضل من دماء الشهداء،
وهم العلماء الذين يرمسون مبدادهم حلوال
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حني ندرس األحكام الشرعية جند أن اإلسالم
أوىل اهتمامًا بالغا بشأن الهداية و مواجهة أسباب
االنحراف فجعل األمر باملعروف والنهي عن املنكر
واجبني وأكد عليهما تأكيدًا بالغًا
ملشاكل األمة بصورة جذرية وناجحة.
م��ن هنا ي��رى مساحة امل��رج��ع املدرسي
«إن قطاعات كبرية من األم��ة اإلسالمية
تعيش اآلن يف حالة انفصام ،ويف حالة تفتت
ذاتي ،فاملهندس  -مث ً
ال  -ال يعرف من دينه
اال كلمات قشرية ،وكأن الدين ال يرتبط
مب��ج��ال عمله ،والطبيب يفكر ب��أن علمه
وعمله ب��ع��ي��دان ع��ن ال��دي��ن ،وب��ع��ض علماء
الدين يزعم بأن السياسة ليست من الدين
وه��ذه هي املأساة ،وإن من املستحيل ألمتنا
أن تتقدم دون ال��ق��ض��اء على ه��ذه امل��أس��اة.
ف��ح��ض��ارة األم���ة اإلس�لام��ي��ة ال تتحقق إال
على يد علماء الدين احمليطني علماً بشؤون
السياسة وإدارة األمة».
واحلقيقة؛ إن احل��ض��ارة ه��ي أن يقود
ملم بالسياسة وبعلوم
اجملتمع ع��امل دي� ٍ�ن ٌ
����ن ي��ن��ك��ر ال��س��ي��اس��ة
ال���ع���ص���ر ،ال رج����ل دي� ٍ
ومتطلبات إدارة احلياة ،وال رجل سياسة ال
يعرتف بالدين أبداً.
مواصفات القيادة

و حملورية عامل الدين يف انبعاث األمة
اإلسالمية ،جعلت تعاليم السماء مقاييس
واض��ح��ة و دق��ي��ق��ة الن��ت��خ��اب ال��ق��ي��ادة ال�تي
تصلح للقيام بهذا الدور ،ففي حديث شريف
عن املعصوم عليه ال��س�لام ،جند مجلة من
امل��واص��ف��ات ال��ض��روري��ة يف ت��ك��ون شخصية
القائد فيقول عليه السالم« :إذا رأيتم الرجل
قد حسن مسته وهديه ،ومتاوت يف منطقه،
وختاضع يف حركاته ،فرويداً ال يغ ّرنكم،
فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب
احمل��ارم منها لضعف بنيته ومهانته وجنب
قلبه ،فنصب ال��دي��ن فخاً هل��ا ،فهو ال ي��زال
خيتل الناس بظاهره ف��إن متكن من حرام
اقتحمه».
فهذا النموذج من الناس ،وهو اإلنسان
الذي يتخاضع يف حركاته ،وال يتحدث اال
َّ
ويتصنع
بلني وبصوت خافت ،وميشي بوقار،
صفات األخيار ،جيب احلذر منه فقد يكون
ذئباً يف إه��اب ش��اة .ثم يقول عليه السالم:

«وإذا وجدمتوه ّ
يعف عن املال احلرام ،فرويدا
ال يغ ّرنكم ،فإن شهوات اخللق خمتلفة .فما
أكثر من ينبو عن امل��ال احل��رام وإن كثر،
وحيمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها
حمرماً ،فإذا وجدمتوه يعف عن ذلك فرويدا
ال يغ ّرنكم حتى تنظروا ما َع َق َده عقله ،فما
أكثر من ترك ذلك أمجع ،ثم ال يرجع إىل
عقل متني فيكون ما يفسده جبهله أكثر
مما يصلحه عقله».
ّ
قد يكون الرجل يعف عن امل��ال احل��رام
ولكنه ال ّ
يعف ع��ن ال��ش��ه��وات األخ���رى ،فال
يغ ّركم عفافه عن املال احل��رام ،وقد يكون
متقيا ،يعف ع��ن س��ائ��ر ال��ش��ه��وات ول��ك��ن ال
يكفي ذلك إلتباعه وجعله قدوة ،فقد يكون
إنساناً متقياً وورعاً يف الظاهر ولكنه ال يعود
إىل عقل سليم يف أفكاره وتصرفاته.
ث��م يضيف اإلم���ام عليه ال��س�لام قائالً:
«فإذا وجدمت عقله متينا فرويداً ال يغرنكم
حتى تنظروا أمع هواه يكون على عقله ،أو
يكون مع عقله على هواه».
يف ح���ال���ة وح�����دة ال����راي����ات يف م��س�يرة
عريضة واحدة ،قد يصعب أن تعرف أن هذا
اإلنسان ميشي مع عقله أم مع ه��واه ،ولكن
حينما تتفرق السبل آنئذ ميكن أن نكتشف
الرجل يف أي اجتاه يسري.
وبعد كل ذل��ك و العديد من الصفات
األخ��رى حيدثنا عليه السالم ،عن الصفات
املطلوبة يف ال��ق��ائ��د ال��رب��ان��ي فيقول عليه
السالم« :ولكن الرجل كل الرجل هو الذي
جعل ه��واه تبعا ألمر اهلل ،وق��واه مبذولة يف
رضا اهلل ،يرى الذل مع احلق أقرب إىل عز
االبد مع العز يف الباطل ،ويعلم أن قليل ما
حيتمله من ضرائها يؤديه إىل دوام النعيم
يف دار ال تبيد وال تنفد ،وأن كثري ما يلحقه
م��ن سرائها إن اتبع ه��واه ي��ؤدي��ه إىل ع��ذاب
ال انقطاع له وال ي��زول ،فذلكم الرجل نعم
الرجل فبه فتمسكوا ،وبسنته فاقتدوا ،واىل
ربكم به فتوسلوا فإنه ال ترد له دعوة».
ب��ع��د م��ا حي���دد اإلم����ام مقاييس ثابتة
لتقييم ال��رج��ال وحي��دد مواصفات القائد،

متسك بذلك الرجل الذي ال
آنئذ يقول لكّ :
يريد أن يعز نفسه مع الباطل ولكنه يتمسك
باحلق ول��و أدى ذل��ك إىل ذلته عند الناس.
فالعز يف الدنيا حمدود حتى لو دام سبعني
عاما ،إذ ماذا بعد ذلك إذا كان صاحب ذلك
العز سيحرتق بنار جهنم يوم القيامة؟ فماذا
ينفعه ل��و ك���ان م�لاي�ين ال��ب��ش��ر ميدحونه
ويعظمونه؟!
إن اجملتمعات املتقدمة ،ينقاد أفرادها
ل��رواده��ا ،وه��م أصحاب العقول النرية ذات
االب��ت��ك��ار واإلب�����داع ،وذات ال��رؤي��ة البعيدة
والتطلعات السامية.
وص��ف��وة ال��ق��ول أن ال��ق��ائ��د يف اجملتمع
اإلسالمي جيب أن يتمتع بنوعني من العلوم،
م��ا يرتبط ب��واق��ع احل��ي��اة وم��ا يرتبط بقيم
الشريعة فمن يتوىل إدارة الشؤون السياسية
يف األم���ة جي��ب أن ي��ك��ون ع��امل �اً بالسياسة
وأب��ع��اده��ا م��ض��اف�اً اىل ك��ون��ه ع��امل��ا بالدين
وأحكامه.
أم��ا م��ن يعرف السياسة فقط دون أن
يعرف حكم اهلل يف شؤون السياسة ،فال حيق
له أن يقود الناس وأن ينصب نفسه حجة
عليهم ،ألن��ه ال ي��ع��رف حكم اهلل يف جمال
السياسة .وكذلك العكس ،فالقائد الذي
يعرف العلوم اإلسالمية ،ويعرف التاريخ،
دون أن يعرف زمانه وما جيري حوله ،فهذا
هو اآلخ��ر ال يستطيع أن يقود ال��ن��اس ،ألن
معرفة األحكام الشرعية دون معرفة موارد
تطبيقها ،ومتغريات الظروف االجتماعية
اليت تتغري وفقها بعض األحكام الشرعية،
ال ت��ن��ف��ع ك��ث�يراً يف جم���ال ال��ع��م��ل .وذل��ك
مم��ا ج���اء يف احل��دي��ث ال��ش��ري��ف ع��ن اإلم���ام
املهدي عليه السالم« :وأما احل��وادث الواقعة
فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا ،فإنهم حجيت
عليكم وأن����ا ح��ج��ة اهلل» ،ف���احل���وادث مجع
حادثة ،واحلادثة تعين :املتغرية ،والشريعة
اإلسالمية فيها من املرونة ما يستوعب كل
التغريات والتطورات ،ويف حديث آخر يقول
عليه السالم« :العامل بزمانه ال تهجم عليه
اللوابس».

* عيل جواد

احلقيقة التي ال نشك فيها ،والتي تزداد الشواهد عليها يوم ًا بعد
آخر ،أن العامل ينتظر النجاة عىل يد املؤمنني الصادقني الذين يتحملون
مسؤولياهتم بكل أمانة وشجاعة ،وحيملون اىل الناس مشعل العلم
واهلدى ،وهذا االنتظار يكون مثمر ًا إذا الحظنا قضيتني مرتابطتني،
من مجلة قضايا عديدة من استحقاقات املرحلة:
األوىل :الوعي بالواجب الرشعي عىل علامء الدين والرشحية
املثقفة يف املجتمع ،بأن تتحمل مسؤولياهتا التي بينها االسالم يف
النصوص الدينية.
الثانية :العمل عىل حتقيق اهلدف والغاية السامية التي تنشدها
البرشية ،وحتديد ًا األمة اإلسالمية.
هنا نجد القضيتني مرتابطتني ،ال تستغني أحدامها عن األخرى،
بمعنى؛ أن إسقاط الواجب أو «إبراء الذمة» ،لن يكون كافي ًا ،بل
جمدي ًا ملعاجلة أزمات ومشاكل األمة املتفاقمة يف غري بلد إسالمي،
وهذا ما نالحظه من خالل حتركات سياسية وثقافية هنا وهناك،
الغاية منها إثبات الوجود يف الساحة ،أو لكسب مصالح وامتيازات
معينة أمام اجلهات املتنافسة األخرى ،بمعنى إن الغاية املقدسة
للعمل اإلسالمي الذي ال جيهله
«اإلسالميون» أنفسهم ،يبدو غري
ذات أمهية ،فهناك تربيرات جاهزة
لعدم حتقيقه ،السيام إذا لزم األمر
بعض التضحيات والسري يف طريق
«ذات الشوكة».
إن احلالة القرشية – إن جاز
التعبري -يف ثقافة األمة ،هي التي
جعلتها اليوم تبحث عن اللباب
الطرية ،من مفاهيم إنسانية متفاعلة،
ومناهج عملية يف احلياة ،هذا اىل
جانب التقنيات التي توفر الراحة
واملتعة إلنسان اليوم ،أما القيم
واملبادئ واألحكام ،فتكاد تكون
غريبة عن األوس��اط ،ويف أفضل
احل��االت تكون بني دفتي القرآن
الكريم يف مكان الئ��ق ،وبظاهر
مجيل وحمرتم ،كذلك احلال بالنسبة
لبعض املؤلفات ذات الطبعات
الفاخرة واأللوان الزاهية التي تز ّين
مكتباتنا.
بينام النظام اإلسالمي الذي نعرفه ،يمتاز عن سائر األنظمة التي
شهدهتا البرشية ،أنه يدعو اىل العلم والعمل ،ويطالب اإلنسان بأن
ال بالسامء يف علمه وعبادته والتزاماته ،كام يكون متص ً
يكون متص ً
ال
باألرض بتطبيق هذا العلم والعبادة وااللتزامات عىل أرض الواقع،
إذ «إنام الدين املعاملة» ،و أرى أن علامء الدين ورجال احلوزة
العلمية ،من طلبة وخطباء وأساتذة ،مدعوون يف هذه املرحلة

الصعبة ،ألن يأخذوا بنظر االعتبار – وهم أهل بذلك -حتقيق اهلدف
املقدس لإلسالم الذي نعمل مجيع ًا حتت رايته واسمه ،أال وهو تقوية
جذوره وأركانه بني املسلمني ،ويف الوقت نفسه ،نرشه والدعوة إليه،
ويف هذا الطريق الطويل استحقاقات ورشوط عديدة ،ربام ال جيهلها
املؤمنون ،لكن نشري باختصار اىل بعضها:
ً
 -1التواضع ..هذه الصفة املعروفة واملسموعة دائام ،ربام
تكون مفهومة ،لكن القليل – مع األسف -ممن يتمكن من تقديم
صورة أو جتسيد هلذه اخلصلة اإليامنية واألخالقية الرفيعة ،يكفي أن
نعرف أن التواضع ..هذه املفردة الواحدة ،تقف بقوة أمام ِ
«الكرب»،
و»األنانية» ،وصفات ذميمة أخرى ،بمعنى إن غياب التواضع،
يعرضنا خلطر السقوط يف منحدرات كهذه – ال سمح اهلل ، -ثم
ال ننسى أمر ًا بدهيي ًا ،أن اإلنسان احلامل للعلم والثقافة والفكر
واملعرفة ،عندما يسري يف الشارع ،أو خيتلط مع الناس ،فهو باحلقيقة
مثل الشجرة املثمرة ،كلام زادت ثامرها ،تد ّلت أغصاهنا اىل األرض،
ثم لنالحظ النبتة الصغرية يف األرض ،كيف تنمو وتتحول اىل شجرة
كبرية ،إهنا تتواضع لألرض لكي تعطيها األمالح واملاء ،أما إذا
جتف ومتوت وتندثر مع الرتاب.
اختارت الرت ّفع والتعايل ،فإهنا ّ
 -2عدم االقتصار عىل طلب العلوم الدينية ،واالنطالق
اىل رحاب علوم احلياة والطبيعة
واإلنسان ،ونحن نفخر أن لدينا
القرآن الكريم ،أول من دعا اىل
العلم ،وأيض ًا التفكّر والتع ّقل،
فقال« :أف�لا يتفكرون»« ،أفال
يعقلون»..؟ بمعنى إن كتابنا املجيد
يدعونا اىل البحث عن الضياء
والنور ،فض ً
ال عن البصرية أيض ًا،
وإال ما فائدة النور إذا مل يبرصه
اإلنسان؟! ثم إن الدعوة اىل اهلل تعاىل
وإىل دينه احلنيف يتطلب اليوم،
اإلملام بمجمل املعارف اإلنسانية،
املرتبطة بعلم النفس وعلم االجتامع
وعلم السياسة وعلم االقتصاد
وسائر العلوم املرتبطة باإلنسان ،بل
حتى املهارات والفنون التي تساعد
عىل نرش الوعي والثقافة والقيم.
 -3تعزيز روح األمل والتفاؤل
يف النفوس ،والعبور عىل السلبيات
واالسقاطات امل��وج��ودة ،حتى
وإن كانت بعلو اجلبال ،فهذا من التحديات التي نواجهها ،وإال
فإننا مكتفون من الناحية الفكرية والنظرية ،لكن تعوزنا احلركة
والسري بثقة واعتداد ،وليعرف اجلميع ،أن تناقل األحاديث السلبية
والظاهر غري الصحية يف املجتمع ،وإحصاء األخطاء هنا وهناك،
لن يثمر إال اليأس واإلحباط والقبول باألمر الواقع ،واألخطر من
هذا ،التشكيك باملوجود وجدوائيته اذا ما وجد إنسان اليوم البديل
األفضل واألحسن يف احلياة خارج األجواء اإلسالمية.
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الخطاب الديني  ..مسؤولية رسالي
االختالف املذهبي هو قدرنا ،وقدر األمة
وال مناص من ذلك ،ولكن إتباع أساليب اآلخر
املستهجنة فليس قدرنا
* الشيخ عبد احلسن الفرايت

تتطور مفاهيم الشعوب بالنسبة اىل
القضايا الفلسفية حسب تطور ظروفهم،
ولكن يبقى احلق واح��داً ،مهما تطورت هذه
الظروف ،وتغريت النظرات واآلراء.
وي���ع���د ال���دي���ن ض��م��ن ت��ل��ك احل��ق��ائ��ق
الفلسفية العامة اليت تغريت نظرة الشعوب
إليها ع�بر ال��زم��ن ،وح��س��ب ت��ط��ور األح���داث
ولكنه م��ن جهة أخ���رى ،ليس إال حقيقة
واح���دة عند اهلل تعاىل وعند الراسخني يف
العلم.
ونتيجة لتطور نظرة الشعوب اىل الدين
مب��رور ال��زم��ن ،ت��ط��ورت أي��ض�اً نظرتهم اىل
علماء ال��دي��ن ،وعلى ال��رغ��م م��ن أننا – مع
ما ج��اء يف ال��رس��االت اإلهل��ي��ة -ال نعرف إال
أمساً ،ومعنى واحداً للدين ،وبالتالي؛ نظرة
واحدة اىل علماء الدين ،فانه ما تزال هناك
نظرات متفاوتة وخمتلفة تتنازعها الشعوب
بالنسبة اىل هذه احلقيقة.
وه��ن��اك ن��ظ��رات خمتلفة للدين ،فكل
يفسر الدين حسب هواه أو حسب علمه ،أما
حنن املسلمني ،ن��درك ان الدين هو القرآن،
وال��ق��رآن كتاب اهلل ال��ذي ال يأتيه الباطل
من بني يديه أو من خلفه ،فإننا نفسر الدين
�ان أخ���رى؛ فالدين
بكل تلك امل��ع��ان��ي ومب��ع� ٍ
فلسفة للحياة وبصائر لإلنسان ،وطريقة
للعيش ،وبالتالي هو حتديد لعالقة اإلنسان
بالطبيعة ،وعالقة اإلنسان بنظريه اإلنسان،
واأله��م من كل ذل��ك عالقة االن��س��ان باهلل
تعاىل  ،وهو رب الناس ،و رب الطبيعة.
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ،ميثل ال��دي��ن األح��ك��ام
ال��ش��رع��ي��ة ،وال��وص��اي��ا ُ
اخل��ل��ق��ي��ة ،وال��ق��ان��ون
االجتماعي ،و السياسي ،االقتصادي ،كما
حيمل اف��ك��اراً ون��ظ��رات تشمل مجيع أبعاد
احلياة ،وبالرغم من ان هناك مجاعة تأثرت

بأفكار الشرق والغرب حيناً أو جباهليتهم
الداخلية حيناً آخر ،أو أنها استسلمت لضغوط
الطغاة حيناً ثالثاً ،فاعتقدت أن الدين عبارة
عن شعائر وطقوس ت��ؤدى يف املسجد أو يف
مراكز التوجيه ال أكثر ،مستندين يف ذلك
اىل القول املعروف «دع ما هلل هلل ،وما لقيصر
لقيصر» ..متناسني ان الدين ليس حمصوراً
يف أطر ضيقة ،بل هو الوحيد الذي له القدرة
على صناعة وصياغة رؤية توحيدية للكون
واحل��ي��اة ،وم��ا بعد احل��ي��اة الدنيا ،وم��ن هنا
تتمثل وظيفة ومسؤولية ع��امل ال��دي��ن يف
احلياة االجتماعية.
* خ ّطان متوازيان

ولكن ومنذ فجر التاريخ االسالمي واىل
اليوم ،وُجد يف العامل االسالمي فريقان من

علماء الدين ،فبعضهم يجُ سد الدين باملفهوم
الصحيح ،أي كما أنزل يف القرآن ،والبعض
اآلخ��ر جيسده حسب أه��واء طائفة معينة،
وهي الطائفة اليت غريت مفهوم الكلمة ،و
دانت بدين ما أنزل اهلل به من سلطان.
ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال ،ك����ان يف ال��ع��امل
اإلسالمي عامل دي��ن ،ت�ولىّ يف زمانه زعامة
احل��وزة العلمية ،وه��و املرجع الديين امل�يرزا
ال��س��ي��د حم��م��د ح��س��ن ال���ش�ي�رازي – ط��اب
ث����راه -ص��اح��ب ال��ف��ت��وى ال��ش��ه�يرة بتحريم
اس��ت��ع��م��ال ال��ت��ب��غ يف إي����ران ،وال����ذي تنتجه
شركة بريطانية ،هذا العامل ،متكن بقيادته
ال��ن��اج��ح��ة للجماهري امل��ؤم��ن��ة ،أن يتحدى
االستعمار الربيطاني بفتواه اليت أصدرها
عام 1890م يف أول حترك من نوعه يف العامل
اإلسالمي ضد االستعمار األجنيب ،وبذلك،
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من حق رجال العلم املخلصني ،الرد والدفاع املطلوب ،ولكن ليس على
طريقة االجنرار وراء اآلخر ،الذي ال يهمه االستبصار واملعرفة ،بقدر ما يهمه
فرض رأيه وعقيدته املشبوهة بكل األساليب وإن كانت رخيصة
قدم هذا القائد العظيم والرباني االمن��وذج
املتكامل لعامل الدين يف املفهوم الصحيح،
ولكن يف نفس الوقت نرى انه كان يف عهد
امل�يرزا ال��ش�يرازي ،عامل دين آخر يعتقد بان
على ع��امل الدين ان جيلس يف بيته وان ال
يفكر مبجريات احل��ي��اة واجمل��ت��م��ع ،وك��ان
يقول« :لقد أخطأ امل�يرزا الشريازي بفتواه..
ألنه كشف قوتنا لالستعمار!..
ولدينا مناذج ساطعة اخرى من العلماء
اجملاهدين مثل املرجع الكبري ،الشيخ حممد
ك��اظ��م اخل��راس��ان��ي امل��ع��روف ب��ـ «اآلخ��ون��د»
ص���اح���ب ك���ت���اب «ال��ك��ف��اي��ة يف األص�����ول»،
وال���ذي وض��ع فيه منهجاً فكرياً ج��دي��داً يف
علم األص��ول ،وك��ان له دور ب��ارز ومهم يف
إجن���اح ث���ورة ال��دس��ت��ور يف إي���ران ،ومبوجب
هذه الثورة ،وقفت إي��ران يف طليعة الدول
اإلسالمية اليت تشهد دستوراً خاصاً بها عام
1906م .باملقابل كان يف ذلك العهد ،عامل دين
آخر ،يعارض التدخل يف السياسة و (يك ّفر)
اآلخوند قائ ً
ال إن الذي يتدخل يف السياسة
ويريق دماء الناس ال جتوز الصالة خلفه!
لذا ميكن القول ان الشيخ اآلخوند كان
ميثل خطاً وه��ذا (ال��ع��امل) ميثل خطاً آخر،
والعجيب يف األم��ر ان الناس الذين كانوا
يلتفون حول العامل الثاني ،هم من شرحية
التجار الكبار من الذين يستغلون الفقراء
من الناس ،ثم تعطى من ه��ذه األم��وال اىل
هذا النوع من العلماء ليسكتوا عن تصرفات
هؤالء التجار ،فما تكلموا يوماً بكلمة واحدة
يف سبيل ه��ؤالء املستضعفني ،ولكن عندما
تتعرض مصاحل التجار واإلقطاعيني اىل
اخلطر ،نراهم يقاومون ويتكلمون ..ولكن
اذا سحق املظلومون سكتوا وق��ال��وا :ال شأن
لنا بالسياسة ،وكأن السياسة جيوز التدخل
فيها اذا كانت ملصلحة التجارة وال جيوز
التدخل فيها اذا كانت ملصلحة املستضعفني!
ه���ذا اخل���ط  -ال��ث��ان��ي -ك���ان يناهض
أي��ض �اً خ��ط امل��رج��ع ال��دي�ني ال��ك��ب�ير الشيخ
حممد حسني كاشف الغطاء – طاب ثراه-
 ،وال���ذي ك��ان يف طليعة علماء ال��دي��ن يف
مقاومة الصهيونية العاملية ،والذي استنكر

سجل مواقف
بشدة احتالل فلسطني ،كما ّ
مناهضة لطغيان احلكم يف العراق آن��ذاك،
وهو صاحب كتاب «املثل العليا يف اإلسالم
ال يف حبمدون».
ومم���ن ت��ع��رض ل��ل��م��ع��اداة ،م���ن اخل��ط
االنهزامي ،العامل الكبري املريزا حممد حسن
النائيين – طاب ثراه -صاحب كتاب "تنبيه
األم���ة و تنزيه امل �ّل��ة" ،وف��ي��ه ذك��ر مساوئ
احلكم ال��دي��ك��ت��ات��وري ،وح���ارب بكل وسيلة
ممكنة أشكال الطغيان والفساد.
* ظاهرة «ابن عمر» ..وكهنة السالطني

يف نفس السياق ،فقد أولد اخلط الثاني
من العلماء أو (أدعياء العلم) مشروعاً تربيرياً
ل��ق��وى السلطة ب��س�لاح (ال��ف��ت��ي��ا) فأضحوا
(وعاضاً) للسالطني برفعهم شعار الوقوف
يف املنطقة احملايدة بني احلاكم واحملكوم!
ف��ف��ي ال���ب���دء ح���اول���وا ان ي��ب��ت��ع��دوا عن
السلطة والسياسة وهموم الناس ،ولكن مبا
ان السلطة هلا القدرة على ممارسة الضغط
على اخل��ط العلمائي امل��ت��ف��رج ،ف��وق��ع��وا يف
فخاخ ضغوط السلطة ،ورويداً رويداً أضحوا
«كهنة السالطني وأبواق الشياطني» ،كما
عرب عن ذلك مساحة السيد املرجع املدرسي
يف أحدى حماضراته األخرية.
وخري مثال على ذلك ،شخصية عبد اهلل
ابن عمر الذي أعلن عدم تدخله يف السياسة
بعد رحيل الرسول األكرم صلى اهلل عليه
وآل����ه ،ومل ي��ب��اي��ع ع��ل��ي�اً عليه ال��س�لام ،وق��د
أوصى اإلمام عليه السالم بأن يرتك وشأنه،
إال إن اب���ن ع��م��ر (احمل���اي���د) س��ق��ط يف خط
الوالء ،ال لنهج علي والنيب األكرم صلوات
اهلل عليهما ،إمن��ا لنهج بين أمية ،مببايعته
ل��ل��ح��ج��اج ب��ن ي��وس��ف ال��ث��ق��ف��ي ،يف القصة
املعروفة ،ذلك الن الذي ال ينهج طريق احلق
سوف ينهج طريق الباطل ،وهذه من السنن
االهلية العظيمة.
* فتن الطائفية واخلطاب املطلوب

مشروع اخلط الثاني بدأ يتموج ويتوالد
يف م��راح��ل م��ت��ق��دم��ة وال���ي���وم وق���ع ال��ع��امل

اإلسالمي يف فتنة ،بل فنت الطائفية املقيتة.
لقد تناسى (أدع��ي��اء العلم) أن ال��دف��اع
عن الدين وامل��ذه��ب مشروط بقوله تعاىل:
«وج���ادهل���م ب��ال�تي ه��ي أح���س���ن» ،وأن تكون
ال���دع���وة ال��ن��اج��ح��ة م��ش��روط��ة ب��ـ «احلكمة
واملوعظة احلسنة» ،أخذ التصريح الطائفي
ليكون سيد املوقف ،وراح طائف ّيو الوهابية،
ب��ال��ذات ي��ذك��ون ن��ار احل��رب الكالمية عرب
القنوات والفضائيات ،وقد (اجنر) واستجاب
هل��ذا األس��ل��وب بعض أب��ن��اء احل���وزات – من
ع��ل��م أو غ�ير ع��ل��م – وراح يستخدم نفس
أسلوب اآلخ��ر ،متناسني أن (املهرجني) ،من
أب��ن��اء الفكر ال��وه��اب��ي ،يعيشون على موائد
ال��س�لاط�ين وي��س�ترزق��ون عليهم ليل نهار،
وإنهم باحلقيقة ليسوا سوى أداة يف مشاريع
مشبوهة ،اهلدف منها إبعاد األمة عن ثقافة
املسؤولية والتحدي للظلم والفساد يف واقع
األمة.
نعم ..إن من حق رجال العلم املخلصني
ال���رد وال���دف���اع امل��ط��ل��وب ،ول��ك��ن ل��ي��س على
طريقة االجن��رار وراء اآلخ��ر ال��ذي ال يهمه
التنوير واالستبصار واملعرفة ،بقدر ما يهمه
فرض رأيه وعقيدته املشبوهة بكل االساليب
وإن كانت رخيصة وغري علمية.
إن االخ��ت�لاف املذهيب هو ق��درن��ا ،وقدر
األم����ة وال م��ن��اص م��ن ذل����ك ،ول��ك��ن إت��ب��اع
أساليب اآلخ��ر املستهجنة فليس قدرنا .إن
أسلوب السب والشتائم واالستهزاء باآلخر ال
جيدي نفعاً ،ولو كان كذلك التبعه األنبياء
والرسل واألئمة املعصومون عليهم السالم،
ث��م إن السباب واالس��ت��ه��زاء وع��دم احلكمة
يف احل��وار ،ال ّ
ميت للدين واألخ�لاق بصلة،
فكيف ميكن الدفاع عن الدين واملذهب بقيم
تتناقض وقيم الوحي اإلهلي؟
إن ح��وزات��ن��ا ال��ي��وم م��دع��وة م��ن خ�لال
ب��راجم��ه��ا ودروس��ه��ا ومناهجها ال��دراس��ي��ة،
السيما يف مادتي اخلطابة والتأليف والبحث،
واالهتمام بعناصر اخلطاب الديين السليم
وحتذير الطلبة ال��ك��رام من االجن���رار وراء
أدعياء العلم او الذين يبحثون عن «بطوالت»
يف عامل الشهرة و «الغرية» باسم الدين.
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الحوزة وعالم الدين ..كلمة مسؤولة وموقف شجاع
* جعفر ضياء الدين

أثبتت احلوزة العلمية أنها األجدر على
تغيري األوضاع االجتماعية والسياسية حنو
األفضل ،وأول املصاديق على أرض الواقع،
التصدّي الشجاع لألوضاع املأساوية لألمة
يف ف�ت�رات ت��ارخي��ي��ة ع��دي��دة ،أب��رزه��ا ف�ترة
االستعمار اليت شهدت هجمة شرسة على
العقائد واهلوية الدينية والكرامة اإلنسانية،
ث���م اس��ت��م��ر اجل���ه���اد وال���ن���ش���اط ال��ث��ق��ايف
واالجتماعي والسياسي م��ع نشوء أنظمة
حكم ُصنعت على مقاسات األنظمة الغربية،
وليست الشعوب اإلسالمية.
ف��ف��ي ال��وق��ت ال����ذي ك��ان��ت بريطانيا
تسمى يف القرن التاسع عشر بـ «بريطانيا
العظمى» ،تعرضت لصدمة عنيفة ومفاجأة
تأت من ضربة عسكرية،
مل تتوقعها ،فهي مل ِ
أو منافسة جتارية كبرية ،إمنا من فتوى
بسطر واح���د خ� ّ
�ط��ه��ا أح���د أب��ط��ال احل���وزة
العلمية ،وه��و املرجع الكبري الراحل السيد
حممد حسن الشريازي – قدس سره -ح ّرم
فيها استخدام التبغ ال��ذي تنتجه شركة
بريطانية اشرتت من البالط امللكي اإليراني،
امتياز زراعة وإنتاج التبغ ،مبعنى أن اإلنسان
اإلي��ران��ي املسلم يكون أج�ي�راً لشخص غري
مسلم ،وهو يزرع يف أرضه ووطنه االسالمي.

ومث���ة تفاصيل لتلك ال��واق��ع��ة التارخيية
العظيمة ،لكن املهم ،إجبار امللك اإليراني
«ناصر الدين ش��اه» على إلغاء املعاهدة عام
1890م ،وتعرض الربيطانيون لنكسة كبرية.
هذه الفتوى ،وتلك االستجابة اجلماهريية
الباهرة للشعب اإلي��ران��ي لفتوى املرجعية
ال��ق��ادم��ة م��ن مدينة س��ام��راء املقــدسة ،مل
تط َو مع صفحات التاريخ ،إمنا شقت أخدوداً
يف الساحة السياسية واالجتماعية لبالدنا
اإلس�ل�ام���ي���ة ،ف��ك��ان ال��ت��ح��دي ل��ك��ل أش��ك��ال
التعسف وال��ظ��ل��م وال��ط��غ��ي��ان واالحن����راف،
ومبوازاة ذلك ،كان البناء واإلصالح وإضاءة
سبل العلم واملعرفة والتقدم لألمة .والبد يف
هذا السياق من اإلش��ارة اىل املوقف الواعي
وامل��ب��دأي لعلماء الدين من قضية املطالبة
بـ «ملكية دستورية» يف إي��ران ،لتكون إيران
أول ب��ل��د إس�ل�ام���ي ،يشهد ك��ت��اب��ة دس��ت��ور
لنظام احلكم ،وذل��ك سنة  ،1906فهم ليسوا
فقط تضامنوا مع النخبة املثقفة الداعية
اىل حت��دي��د ص�لاح��ي��ات امل��ل��ك آن����ذاك ،إمن��ا
طالبوا مبواكبة الدستور اجلديد للشرعية
واألحكام اإلسالمية.
ص��ح��ي��ح؛ إن ت��اري��خ احل����وزة العلمية
وعلماء ال��دي��ن العاملني ،م��زح��وم بأشكال
املواجهة مع القوى االستعمارية وأذنابها،
لكن ه��ذا مل يكن دل��ي�ل ً
ا ب��امل��رة ،على توقف

ال��ع��ط��اء ال��ف��ك��ري وال��ث��ق��ايف وال��ع��ل��م��ي ،فقد
كتب علماؤنا وحاضروا وحبثوا يف االقتصاد
وال��س��ي��اس��ة واالج��ت��م��اع واألم����ن ،اىل جانب
يهم
املسائل األخالقية والروحية ،وكل ما ّ
اإلنسان يف حياته وآخرته ،وبكلمة واح��دة.
ك��ان��وا ي��ق��دم��ون دائ��م��اً ال��ب��دائ��ل واحل��ل��ول
والنماذج الساطعة املستمدة نورها من سرية
املعصومني صلوات اهلل عليهم ،ومل يكتفوا
بالنهي والوعظ البعيد عن أرض الواقع.

علماء الدين وجذور القوة
ورب سائل عن جذور هذه القوة والقدرة
اليت يحَ ظى بها علماء الدين ..وملاذا ال جندها
يف مفكرين ومنظرين أسسوا لتيارات فكرية
بشعارات رنانة ،طاملا حلموا بالتغيري والتأثري
يف جمتمعاتهم؟
الش���ك ه��ن��ال��ك أس��ب��اب ع��دي��دة يف ه��ذا
اجملال ،نشري اىل أبرزها:
أو ً
ال :أت��ب��اع م��درس��ة أه��ل البيت عليهم
السالم ،على أنهم األقرب اىل حقائق الدين،
وهذا ليس من باب املديح والثناء املنبعث من
العاطفة ،إمنا هو االلتزام بوصية الرسول
االكرم صلى اهلل عليه وآله ،الذي طاملا أكد
لنا وللمسلمني عرب االجيال على مكانة أهل
بيته واألئمة املعصومني من بعده ،وقرنهم
بالقرآن الكريم يف حديثه املتواتر والشهري:

قضية الشهر

إذا كانت العقيدة واإلميان ،ترتجم بااللتزام املطلق باألحكام والتعاليم،
فان لسانها البليغ هو التضحية بالغايل والنفيس ،للحفاظ على هذه
العقيدة من االنحراف والتطاول ،والسعي لتطبيقها على أرض الواقع
«إني ٌ
تارك فيكم الثقلني؛ كتاب اهلل وعرتتي
أه��ل ب��ي�تي ..م��ا أن متسكتم بهما ل��ن تضلوا
بعدي أبدا».
وإذا الحظنا األحاديث املروية عن األئمة
املعصومني عليهم السالم ،جند أن طائفة
ك��ب�يرة م��ن��ه��ا ،م��روي��ة ع��ن ج��ده��م رس��ول
اهلل صلى اهلل عليه وآل���ه ،وحتى األح��ادي��ث
املروية عنهم يف خمتلف شؤون احلياة ،من
أحكام دينية ،ومسائل اجتماعية وإنسانية
وأخالقية وغريها ،فهي ترمجان ألحاديث
جدهم املصطفى صلى اهلل عليه وآل��ه ،إبان
حياته ،وال�تي ألقاها على جمتمع املدينة
آنذاك.
ول��ي��س ّ
أدل وال أق���رب م��ث��ال وب��ره��ان،
م��ن نهضة اإلم����ام احل��س�ين عليه ال��س�لام،
ض��د ال��ط��غ��ي��ان واالحن������راف األم����وي ،فقد
هتف عالياً وللعامل ،بأنه مل يبتدع املعارضة
والثورة من عند نفسه ،وألغراض سياسية،
ك��م��ا يفعل ال��ك��ث�ير ،إمن���ا ه��و ال��ت��زام بنهج
جده رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ،يف بناء
اجملتمع الصاحل ،واحلفاظ على كيان الدين
وحرمة القيم واملبادئ اليت ضحى من أجلها
النبيون والصدّيقون.
ً
ومن أجل ذلك نعتقد جزما ،أن اإلمام
احل��س�ين ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام ،ه��و ال��ف��ي��ص��ل بني
احلق والباطل ،وهو اخلط الفاصل اىل يوم
القيامة ،بني الدين احملمدي ،والدين الذي
شبهه بـ «لعق على ألسنتهم يدورونه ما د ّرت
معائشهم».
العامل الثاني :عندما نقول إن علماء
ال��دي��ن ام��ت��داد ل�لأئ��م��ة امل��ع��ص��وم�ين عليهم
ال����س��ل�ام ،ف��ل�أن ه����ذه ال���ع�ل�اق���ة مضمخة
بالتضحيات اجل��س��ام ،واجل��ه��ود اجل��ب��ارة،
واالرتقاء عالياً يف مراقي األخالق واخللوص
والتهذيب النفسي ،حتى أننا نفخر بوجود
عدد ال بأس به من علمائنا الكبار ،من كان
على مسافة قريبة من اإلمام احلجة املنتظر
عجل اهلل فرجه ،ينهل من علمه ،ويسرتشد
بهداه يف كثري من االم��ور املعاصرة .وطاملا
أن��ق��ذت احل���وزة العلمية بعلمائها األبطال
واألفذاذ ،أبناء هذه األمة من الفنت ودسائس

األع��داء ،وبالنتيجة ،نرى أن الشيعة يرون
تارخيهم ح ّياً يف واقعهم ،وليس يف بطون
الكتب .فقد كان العديد من علمائنا الكبار
يف قمم الورع والتقوى والزهد ،كما كانوا
يف الوقت نفسه ،يف عمق حياة الناس وعلى
مت��اس مع معاناتهم ومشاكلهم ،متأسني
بذلك ،بأئمة اهلدى عليهم السالم ،لذا جند
اجملتمع يعد الطاعة ملراجع الدين ،امتداداً
طبيع ّياً ،لطاعة اإلمام املعصوم ،ولو بدرجة
أقل.
ً
ث���ال���ث���ا :وج�����ود ج�����ذوة س��ي��د ال��ش��ه��داء
اإلم���ام احلسني عليه ال��س�لام ،يف حضارتنا
اإلسالمية ،ويف الضمري اإلنساني ..فاحلديث
عن احلوزة العلمية ،ال ميكن حصره يف زوايا
حلقات الدروس العلمية ،وبني طيات الكتب،
وه��ي هلا مكانتها ومنزلتها العظيمة ،إمنا
القضية تشمل حياة اإلنسان بكل تفاصيلها،
وهل���ذا جن��د اإلم���ام ال��ص��ادق عليه ال��س�لام،
يقيم يف كربالء املقدسة ،واىل ج��وار جده
سيد الشهداء عليه السالم ،وهو مؤسس أول
مدرسة علمية يف تاريخ التشيع ،أو «جامعة
أكادميية» ،باالصطالح ال��دارج ،فقد علمنا
كيف ن��زور اإلم���ام احلسني عليه السالم،
وشدد على البعد احلضاري لنهضته ،وأنها
امتداد حلركة األنبياء واملرسلني ،فنحن
نقرأ« :ال��س�لام عليك يا وراث آدم نيب اهلل..
السالم عليك يا وارث إبراهيم خليل اهلل،»..
فهو وارث األن��ب��ي��اء ب��رس��االت��ه��م ومبادئهم
وأيضاً بتضحياتهم ودمائهم.

العقيدة والتضحية
من هنا عرفت احل��وزة العلمية جيداً،
وم��ن��ذ وق��ت مبكر ،أن م��ن ع��وام��ل جناحها
وتقدمها العلمي وال��ث��ق��ايف واالج��ت��م��اع��ي،
االستضاءة بنور مشعل النهضة احلسينية،
ولعل العالقة العضوية بني احلوزة العلمية
واملنرب احلسيين ،تؤكد هذه احلقيقة على
أرض الواقع ،فالتشجيع والتأييد والتسديد
م���ن م���راج���ع ال���دي���ن واحل������وزة ،وال��ت��ح��رك
واجل��ه��اد م��ن اخل��ط��ي��ب احل��س��ي�ني ..لننظر
اىل األمس����اء ال�لام��ع��ة يف مس���اء اخل��ط��اب��ة

احلسينية ،مثل الشهيد الشيخ عبد الزهراء
الكعيب ،ك��ان خ��رجي�اً للحوزة العلمية يف
كربالء املقدسة ،واخلطيب الراحل الشيخ
أمحد الوائلي ،أيضاً خرجياً للحوزة العلمية
يف النجف األش���رف ،وهكذا سائر اخلطباء
املبدعني والرساليني يف املاضي واحلاضر،
وهكذا يكونون يف املستقبل.
ف��إذا كانت العقيدة واإلمي���ان ،ترتجم
ب���االل���ت���زام امل��ط��ل��ق ب��األح��ك��ام وال��ت��ع��ال��ي��م،
ف��ان لسانها البليغ ه��و التضحية بالغالي
والنفيس ،للحفاظ على ه��ذه العقيدة من
االحن����راف وال��ت��ط��اول ،وال��س��ع��ي لتطبيقها
على أرض الواقع ،كما أراده اهلل تعاىل لنا،
ورسوله الكريم صلى اهلل عليه وآل��ه .وهذا
ما ملسته شعوبنا اإلسالمية يف كل مكان،
بل ملسه العامل بأسره ،و يعود الفضل يف هذا
اىل املنرب احلسيين أيضاً ،الذي ع ّرف الدين
وال��ع��ق��ي��دة وال��ق��ي��م األخ�لاق��ي��ة واإلنسانية
للعامل .وم��ن هنا حت��دي��داً انطلقت الثورات
واالنتفاضات والتحركات اجلماهريية ضد
أنظمة احلكم الفاسدة ،فالشعوب مل تعرف
طبيعة االس��ت��ب��داد وال��ط��غ��ي��ان وال��ظ��ل��م ،إال
عندما وضعوها يف ميزان عاشوراء ،فيكون يف
الكفة اليت يقف فيها يزيد ،ويكون يف الكفة
امل��ق��اب��ل��ة احل��س�ين عليه ال��س�لام ،واإلس�ل�ام
احلقيقي كله.
ه��ذه املسرية احلضاريةّ ،
تشق طريقها
بثبات وقوة ،عندما تتجدد بالطاقات واألفكار
واإلب��داع��ات ،اىل جانب ذل��ك ،تقوية اجلانب
اإلن��س��ان��ي يف علماء ال��دي��ن وأب��ن��اء احل��وزة
ال��ع��ل��م��ي��ة ،ح��ي��ث ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى اجل��وان��ب
السلوكية واألخ�لاق��ي��ة ،فهي أم��ور دقيقة
وغري منظورة ،ورمبا تكون عند البعض غري
ذات أهمية مع وجود مسائل تفرض نفسها
على الواجهة  ،لكن ال خيفى  -بأي حال من
األح��وال -على علماء الدين مسألة «القدوة
الصاحلة» وأنها تنجح فقط وفقط ،عندما
جيسد ال��ع��امل الفضائل وامل��ك��ارم واحملاسن
ّ
يف شخصيته وس��ل��وك��ه .وب��ذل��ك ميكننا
أن نتطلع – إن ش��اء اهلل -اىل أف��ق مشرق
ملستقبل واعد.
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مدرسة اإلمام محمد الجواد "عليه السالم" للعلوم
اإلسالمية ..طموح علمي  -رسالي بال حدود
* أجرى التحقيق :حممد طاهر حممد
* تصوير :حسني اخلفاجي

ارتبط تاريخ احلوزة العلمية يف كربالء
بتاريخ ه��ذه املدينة ارت��ب��اط�اً وث��ي��ق�اً ،حيث
نهضت مبهام متعددة يف مجيع ُحقبها ،و
رص���د ح��رك��ة ال��ت��ط��ور هل���ذه احل����وزة منذ
تأسيسها ،يبني أن��ه��ا شقت ط��ري��ق�اً عميقاً
وط��وي�ل ً
ا يف العلم والفكر ،إض��اف��ة اىل أنها
اكتسبت أبعاداً ثورية وجهادية ،مستمدة
من ثورة االمام احلسني عليه السالم.
وبالعودة إىل جذور هذه احلوزة ونشأتها،
جي��در بنا ال��ق��ول انها مل تكن ول��ي��دة ظرف
معني أو فسحة من األج��واء السياسية ،إمنا
ك��ان��ت ب��األس��اس صانعة احل���دث وامل��وق��ف
على األصعدة السياسية واالجتماعية ،وإن
احنسر دورها الريادي يف اجملتمع يف الفرتة
السابقة ج��� ّراء سياسة القمع والتهميش،
اليت تعرض هلا علماء الدين وجممل كيان
احل���وزة العلمية ،يف زم��ن ال��ن��ظ��ام البعثي
البائد ..فهي نتيجة طبيعية ملا حتظى به هذه

املدينة املقدسة من مكانة عظيمة يف نفوس
املسلمني ،بعد أن تش ّرفت باحتضان اجلسد
الطاهر لسيد الشهداء اإلم��ام احلسني عليه
السالم ،وأهل بيته وصحبه.
و رغم كل األساليب القمعية وعمليات
اإلب����ادة ال�ت�ي ت��ع��رض��ت هل��ا امل����دارس العلوم
ال��دي��ن��ي��ة ،على ي��د احل��ك��ام طيلة السنوات
العجاف املاضية ،إال أنها بقيت كالشجرة
ال��وارف��ة ،كلما ُق��ط��ع منها غصن تفرعت
منها أغصان العلم ،وتعددت فيها مثار املعرفة
والعطاء ،تشمخ باحلقيقة ،وتهزأ من دناءة
من أرادوا جذها واستئصاهلا ،أو تهميشها.
ومن املدارس اليت أُنشئت على غرار تلك
امل��دارس ،ونفضت غبار الزمن العقيم عنها
لتعيد تلك الصورة املشرقة هلذه املدينة ،هي
مدرسة اإلم��ام حممد اجل��واد عليه السالم،
للعلوم الدينية اليت انبثقت من رحم احلوزة
العلمية يف ك��رب�لاء امل��ق��دس��ة ،وحافظت
على إرثها احلضاري وهويتها اإلسالمية،
إضافة اىل ما مييزها عن سابقاتها بطرق
التدريس وتنوعها ،مما يعود بالعمق العلمي

عند الطالب ،وغ��زارة املعرفة وبإتباع منهج
علمي جتديدي يواكب روح العصر ،ويكون
مب��س��ت��وى ال��ت��ح��دي��ات ال�ت�ي حت��ي��ق ب��ال��دي��ن
واملذهب ،وقد هيأ اهلل هلذه املدرسة أن متد
ب��ظ�لاهل��ا وخ�يره��ا ع��ل��ى ك��ث�ير م��ن ش��رائ��ح
اجملتمع ،وه��ذا مل يكن ل��وال رع��اي��ة املرجع
الديين مساحة آية اهلل العظمى السيد حممد
تقي املدرسي  -دام ظله ،-وما يرتكه وجوده
املبارك ،بني الطلبة وعلماء الدين ،من أثر
نفسي بليغ ،ف��ض�ل ً
ا ع��ن مساعيه لتجديد
منهج الدراسة احلوزوية مبا جيعلها مؤسسة
علمية هل��ا ت��أث�يره��ا يف ال��س��اح��ة العلمية
واالجتماعية والسياسية.

إحياء احلوزة العلمية يف كربالء املقدسة

استهلينا جولة التحقيق مبدير املدرسة
مساحة العالمة الشيخ حممد علي داع��ي
احلق ،فكان علينا التش ّرف بزيارته يف داره،
لوعكة صحية ألمّ ت به ،أعاقته عن احلضور
ب�ين الطلبة وعلماء ال��دي��ن ..والشيخ داع��ي
احل����قُ ،ي��ع��د م���ن ال��ق�لائ��ل ال���ذي���ن ي��ع��دون

تحقيقات

* سامحة العالمة الشيخ حممد عيل داعي احلق

باألصابع ممن بقي من حقبة اخلسمينات
والستينات ،وك��ان له دور كبري وب��ارز يف
تأسيس هذه املدرسة ،فتحدث لنا ّ
بداية عن
النواة األوىل ،وخطوات التطور اليت اتبعتها
املدرسة ،واألهداف وراء تأسيسها فقال:
م��ن األه���داف ال�تي دفعتنا م��ع ع��دد من
ال��ف��ض�لاء ال���ك���رام ،ل��ت��أس��ي��س ه���ذا ال��ص��رح
ال��ع��ل��م��ي ،ه��و إع����ادة ب��ن��اء م��ا ه��دم��ه النظام
السابق من أرك��ان احل��وزة العلمية يف هذه
املدينة املقدسة ،فقد أعلن حرباً شعواء ضد
هذه احل��وزة منذ تسلطه على احلكم ،فقام
بهدم مدارس دينية عديدة ،منها؛ «املدرسة
السليمية» ،و»املدرسة احلسنية» ،و «مدرسة
بادكوبة» ،و «مدرسة حسن خان» ،و «املدرسة
املهدية» ،وذلك حبجة التوسعة وغريها .وبعد
سقوط النظام كان الواجب حي ّتم علينا أن
نعيد هلذه املدينة واجهتها احلضارية املتم ّثلة
مبدارسها الدينية.
وليس الغرض هو إعادة االسم والنمط
اخل����اص ،إمن���ا ال��ط��م��وح ،ه��و أن ت��ك��ون هذه
امل��درس��ة ن��واة النبثاق م��دارس أخ��رى تكوّن
فيما بعد «كلية» ،علوم دينية على غرار
«كلية الفقه» أو «كلية أصول الدين» ،بإسم
«كلية اإلمام حممد اجلواد – عليه السالم»،
وه���ذا امل��ش��روع حب��اج��ة اىل ج��ه��ود مضنية،
وال يتأتى بني ليلة وضحاها ،إمن��ا بالعمل
��ي امل��راح��ل ال��دراس��ي��ة :األوىل
امل��ت��واص��ل وط� ّ
والثانية والثالثة والرابعة واخلامسة ،عندئذ
يكون مه ّيئاً للدخول اىل الكلية ،وهلل احلمد
فقد خطونا خطوات جيدة من هذا املشروع
بإنشاء ه��ذه امل��درس��ة ،وكانت حينها تضم
ال من الطلبة ،وعندما ّ
ع��دداً قلي ً
حل السيد
امل��رج��ع امل��درس��ي يف ك��رب�لاء املقدسة بعد
فرتة وجيزة من سقوط النظام البعثي ،وبدأ

* سامحة العالمة السيد كاظم النقيب

دروسه العلمية فيها ،افتتحت هذه املدرسة
يف يوم املولد النبوي الشريف عام  ،2004وقد
تقاطر عليها اآلالف من الطلبة بشغف ،ومن
داخل كربالء وخارجها.
وعن املنهج الذي يراه مطلوباً ومالئماً
للعصر احل��اض��ر ،حدثنا مس��اح��ة العالمة
داع��ي احل��ق ،بالقول :نتوقع ختريج طلبة
علوم دينية متمكنني بشكل كامل ،من اللغة
العربية والفقه واألص���ول ،وك��ل م��ا ّ
ميت
اىل الدين بصلة ،ليكون مؤه ً
ال لصعود املنرب
وتبليغ أحكام الدين وتفسري القرآن الكريم،
واألح���ادي���ث ال��ش��ري��ف��ة ،وأن ي��ك��ون مستعداً
ومتأهباً الستقبال خمتلف األسئلة ،السيما
تلك امللغومة منها ،ذات الغاية االستفزازية،
اليت ُي��راد منها إح��راج طالب العلم ،وهذا ما
نريد جمابهته وبقوة.
وع��ن س��ر جن��اح احل���وزة العلمية ب��رأي
ال��ع�لام��ة داع����ي احل����ق ،ف��ك��ان االن��ض��ب��اط
ه��و ال��ش��رط األول ،ح��ي��ث أوض���ح مساحته
ب��ان اح�ت�رام ال��وق��ت أم��ر مهم ،لطالب العلم
ول�لأس��ت��اذ على ح � ٍد س���واء ..ب��ل على االخ�ير
أن يكون حاضراً قبل الطالب ،ويكون على
استعداد كامل من الناحية العلمية ،ليقدم
واف ومتقن يستوعبه الطالب،
الدرس بشكل ٍ
كما بإمكان األستاذ االستفادة من الوسائل
احلديثة ،ال أن يتمسك باألساليب القدمية
للتدريس .والشرط اآلخر – وليس باألخري-
فهو أن يكون االستاذ قدوة للطالب يف اجل ّد
واالجتهاد واألخالق احلسنة.
وق��ب��ل أن ن��غ��ادر ال��ع�لام��ة الشيخ داع��ي
احل��ق ،سألناه :هل جتد الكفاية يف مدرسة
اإلمام حممد اجلواد عليه السالم ،ومدارس
علوم دينية أخرى ،العدد الكايف يف كربالء
املقدسة..؟ أج��اب بالنفي القاطع ،وق��ال :إذا

افرتضنا وجود ألف دار يف هذه املدينة ،فنحن
حباجة اىل ألف مدرسة علوم دينية !..ألننا
باحلقيقة ن��واج��ه أل���ف م��درس��ة م��ن شتى
املذاهب واالجتاهات اليت تغزو بيوتنا وتهدد
عقيدة وأخ�لاق أبنائنا .واستدرك مساحته
ب��ال��ق��ول :ن��ع��م؛ حن��ن نطلب ال��ك��ث��رة بشرط
ال��ف��ائ��دة ،وإال ك��ان��ت القّلة أف��ض��ل بوجود
الفائدة.

احلفاظ عىل قداسة عامل الدين

يف إح��دى أه��م حلقات ال���درس يف هذه
املدرسة املباركة ،التقينا بسماحة العالمة
السيد كاظم النقيب ،وهو اآلخ��ر ،يُعد من
كبار علماء احل���وزة العلمية يف كربالء
املقدسة ..وبعد أن فرغ مساحته من الدرس،
حظانا بدقائق من وقت االسرتاحة ،فسألناه
عن رؤيته لتجربة هذه املدرسة املباركة،
وم���دى جن��اح��ه��ا ف��ق��ال  :يكمن جن���اح ه��ذه
امل��درس��ة يف أم��ري��ن ه��م��ا :أو ً
التعمق يف
ال:
ّ
املنهج العلمي ،والثاني  :االلتزام باجلوانب
األخ�لاق��ي��ة .ث��م أردف مساحته بالقول :إن
العمامة هل��ا قدسيتها ب�ين أب��ن��اء اجملتمع،
وعلى طلبة العلوم الدينية احملافظة على
ه��ذه القدسية ،وذل���ك م��ن خ�لال االهتمام
ب��األخ�لاق احلسنة والسلوك ال��ذي أوص��ت
ب��ه الشريعة اإلس�لام��ي��ة ،لكي ي�ترك طالب
العلم انطباعاً جيداً لدى الناس ،ولكي ترتك
الدراسة الدينية أثرها يف النفوس.
وأض��اف مساحة العالمة النقيب أم��راً
ه��ام�اً آخ��ر ب��ال��ق��ول :ك��ل م��ن ي��رت��دي ال��زي
ال��دي�نيُ ،ي��ع��د يف ن��ظ��ر ع��ام��ة ال��ن��اس «ع��امل
دين»  ،لذا على طلبة العلوم الدينية االنتباه
ج��ي��داً اىل م��ا يقولونه للناس ،ف��إذا ص��ادف
مسالة فقهية ال يعرف جوابها الصحيح،
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ال يستحيي من القول :بأني «ال أع��ل��م »..أو
«أحت��ق��ق م��ن امل��س��أل��ة ،»..ذل��ك حتى ال تكون
إجابته اخلاطئة – ال مسح اهلل -سبباً لوقوع
املعصية واالحنراف.

اإلدارة ورشوط االنتساب

وحن���ن نستكمل ال��ص��ورة ع��ن اجل��ان��ب
املنهجي يف ه��ذه امل��درس��ة امل��ب��ارك��ة ،كان
الب���د م��ن ط���رق ب���اب اإلدارة ،ل��ن��ق��ف على
املنهج املرسوم ،وأيضاً شروط قبول الطالب،
وم��س��ائ��ل أخ���رى ،ف��ك��ان ل��ق��اؤن��ا م��ع مساحة
حجة اإلسالم الشيخ عماد الغ ّزي أحد أبرز
اإلداري�ين يف املدرسة ،فأشار اىل أن املدرسة
اىل جانب اعتمادها املنهج التقليدي يف احلوزة
العلمية لدارسة العلوم الدينية ،من الفقه
واألصول واللغة العربية والعقائد واألخالق،
فهي تعتمد املنهج الرسالي التجديدي الذي
يعتمد بصائر الوحي وهدى العرتة الطاهرة.
أم���ا امل���راح���ل ال���دراس���ي���ة ف��ه��ي مخ���س..
ف���امل���راح���ل ال���ث�ل�اث األوىل ،ه���ي ل���دراس���ة
امل��ق��دم��ات وتشمل :مجيع علوم الفقه ،أما
امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة ،ف��ه��ي ل��دراس��ة السطوح
واملرحلة اخلامسة ،لدراسة السطوح العليا،
وبعدها يتخرج الطالب اىل البحث اخلارج
االس��ت��دالل��ي ،أم��ا بالنسبة ل��درس التفسري
الذي يقدمه مساحة السيد املرجع – حفظه
اهلل -فيحضره طلبة ال��ع��ل��وم الدينية من
مدارس وحوزات أخرى ،كما يقدم مساحته
درس���اً أسبوعياً يف األخ�ل�اق ،حيضره عدد
كبري من الطلبة.
وبالنسبة للمنهج الرسالي التجديدي
يف ه��ذه امل��درس��ة ،ال��ذي يستقي م��ن املكتبة
العلمية والفكرية الغنية لسماحة السيد
املرجع ،فقد أشار مساحة الشيخ الغ ّزي إىل
الدروس التالي:

هذه املدرسة
متيزت عن سائر املدارس
مبناهجها ،السيما العقائد
األساسية ،مثل أصول الدين
الذي ُيدرس وفق القرآن
وأحاديث األئمة املعصومني
عليهم السالم

« -1ال���ب���ي���ان اإلس��ل�ام����ي» يف ال��ع��ق��ائ��د،
للمرحلة األوىل ،اىل جانب الرسالة العملية
لسماحته يف درس الفقه.
« -2ال��ث��ق��اف��ة ال��رس��ال��ي��ة» ،للمرحلتني
األوىل والثانية.
« -3ال���ت���اري���خ اإلس��ل�ام����ي» ،للمرحلة
الثانية.
« -4ال���ع���رف���ان اإلس��ل�ام����ي» ،و»امل��ن��ط��ق
اإلسالمي» ،للمرحلة الثالثة.
« -5فقه االستنباط» ،وهو دراسة أصولية
ملرحلة السطوح العليا.
 -6التدبّر يف القرآن الكريم ،للمراحل
األوىل والثانية والثالثة.
« -7التشريع اإلسالمي» ،ج ،10/للمرحلة
اخلامسة.
وع��ن ش��روط االنتساب حت��دث مساحة
الشيخ الغ ّزي عن ان املدرسة تستقبل الطالب
للعلوم الدينية ال���ذي ال يزيد عمره على
35ع��ام �اً ،وال يقل عن 15ع��ام �اً .كما حتدث
عن أهمية حتّلي طالب العلم حبسن السرية
والسلوك ،والشرط اآلخر؛ أن يؤمن بضرورة
اجلمع بني طلب العلم والعمل به.
وس��أل��ن��ا ع��ن ن��ش��اط امل���درس���ة ،ف��أج��اب:
بأننا أقمنا نشاطات وفعاليات عديدة خالل
السنوات القليلة املاضية ،منها ما هو ثابت
وم��رس��وم لدينا ،وه��و إح��ي��اء ذك��رى املولد
النبوي الشريف يف السابع عشر م��ن شهر
ربيع األول ،ويف ه��ذا االحتفال يتم تتويج
– تعميم -عدد من طلبة العلوم الدينية يف
احل���وزة العلمية يف ك��رب�لاء املقدسة ،بيد
مس��اح��ة السيد امل��رج��ع امل��درس��ي – حفظه
اهلل .-كما أق��ام��ت ه��ذه امل��درس��ة املباركة
وباسم احلوزة العلمية يف كربالء املقدسة،
عدة اعتصامات يف مناسبات عديدة ،أبرزها
االح��ت��ج��اج على ال��س��ي��اس��ات القمعية اليت

يرتكبها النظام البحريين حبق أبناء الشعب
املسلم هناك .اضافة إىل الوقفة التضامنية
من قضية اعتقال الشيخ النمر يف السعودية.

التم ّيز يف املنهج

�ص ارت��ب��اط ط��ال��ب العلم
أم��ا فيما خي� ّ
بالقرآن الكريم واحلديث الشريف والتاريخ
اإلسالمي فقد حدثنا السيد سجاد املدرسي
أح���د أس���ات���ذة امل���درس���ة ،ب��ال��ق��ول :أستطيع
أن أق�����ول إن ه����ذه امل����درس����ة مت���ي���زت عن
سائر امل���دارس مبناهجها ،السيما العقائد
األساسية ،مثل أص��ول الدين ال��ذي ُي��درس
وف��ق ال��ق��رآن وأح��ادي��ث األئ��م��ة املعصومني
عليهم السالم ،أي فهم األص��ول من خالل
ال��ق��رآن وال��ع�ترة ،وأض���اف :إن طالب العلم
حيضر ي��وم��ي�اً أو بشكل شبه ي��وم��ي ،درس
التفسري ال��ذي يلقيه مساحة السيد املرجع
املدرسي – حفظه اهلل -ويُعد هذا الدرس من
أهم ال��دروس ،ملا له من أهمية وما يتضمنه
من بصائر ورؤى ترتبط بالقرآن الكريم من
جهة ،وبواقع احلياة من جهة أخرى فطالب
العلم جيب أن ال يكون منفص ً
ال عن جمتمعه
وواقعه وبيئته ،بل العكس ،من خالل رؤية
االسالم وتعاليم القرآن الكريم يؤثر بشكل
إجيابي يف اجملتمع ،وهذا هو الدور املطلوب
من طالب العلم والذي عملنا على حتقيقه
يف هذه املدرسة.
سجاد املدرسي
وبشكل عام ،يرى السيد ّ
أن على املدرسة أن يكون عملها مع القرآن
ال��ك��ري��م ،و وف���ق منهج أه���ل ال��ب��ي��ت عليهم
السالم ،وهذا الشرط ليس جبديد يف مناهج
املدارس العلمية ،فقد ذكر الشهيد الثاني يف
كتابه «منية املريد» :إن أول شرط لطالب
العلم يف دخ��ول احل���وزة العلمية؛ أن يكون
ح��اف��ظ�اً ل��ل��ق��رآن ال��ك��ري��م ،فحفظه للقرآن
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يساعده يف ط� ّ�ي مراحله ال��دراس��ي��ة بنجاح
وتفوّق.
ك��م��ا أك����د مس���اح���ة ح��ج��ة اإلس��ل�ام
السيد زينل األع��رج��ي ،ال��ذي التقيناه فرتة
االس�تراح��ة م��ا بعد ال����درس ،على ض��رورة
التجديد يف املناهج احلوزوية ،داعياً مجيع
رم��وز احل��وزة العلمية أن يقدموا بني فرتة
وأخ��رى مقرتحات وأف��ك��اراً لتطوير املناهج
وأسلوب التدريس ،حتى يكون اإلقبال على
احل��وزة العلمية أكثر ،وأش��ار للمثال على
ذل��ك ،اىل «ال��س��ب��ورة» ال�تي ق��ال ان��ه أول من
أدخلها يف مدرسة اإلمام حممد اجلواد عليه
السالم ،عام  ،2006كما تقدم مبقرتح ،إعداد
م�ل�ازم ح��ول امل���ادة ،ت��ك��ون على شكل س��ؤال
وجواب ،حتى يسهل على الطالب فهم املادة.
وبوصفه أحد أساتذة املدرسة واحلوزة
العلمية يف كربالء املقدسة ،سألنا مساحة
السيد األعرجي عن املواصفات املطلوبة –
برأيه – اليت جيب أن تتوفر يف طالب العلم،
فذكر مخس مواصفات :األخ�لاق ،وحسن
السرية والسلوك املوحد يف البيت والشارع
وامل���درس���ة ،واجل���� ّد واالج��ت��ه��اد وامل���ذاك���رة،
وااللتزام باحلضور املستمر ،وعدم االنقطاع
لفرتات طويلة ،وأن ينفع اآلخرين بعلمه.
هذا ما كان من اإلدارة وأساتذة احلوزة
العلمية ،فماذا عن طالب العلم نفسه..؟
سألنا الشيخ ليث الكحلي –  31عاماً-
أح��د طلبة العلوم الدينية يف ه��ذه املدرسة
ينضم اىل
امل��ب��ارك��ة ،ع��ن ال���ذي دع���اه ألن
ّ
هذه املدرسة ،فقال :إنه وجود املرجع الديين
مساحة آية اهلل العظمى السيد حممد تقي
املدرسي – حفظه اهلل -يف كربالء املقدسة،
وه��و بيننا دائ��م��اً ،نستمع اىل حماضراته
ودروسه ،ونستلهم علومه و رؤاه السديدة ،و
أردف معرباً عن مشاعره املكنونة :بأني أشعر

* السيد صالح املدريس يلقي دروسه باللغة االنجليزية

باحلرج من وج��ود مرجع دي��ن يف كربالء
املقدسة ،وال أنتمي اىل احلوزة العلمية .وعن
مميزات هذه املدرسة ،فقال :رغم بساطتها
وامكاناتها املتواضعة ،فهي ناجحة وعلى
درجة جيدة من الناحية العلمية والثقافية،
كما إن شروط القبول سهلة وغري عسرية.
وشاطره ال��رأي زميله يف نفس احللقة
ال��دراس��ي��ة ،وه��و حسني قاسم الصبيحاوي
–  18عاماً ،-مؤكداً على ضرورة التثقيف
الديين لكل الشباب يف مقتبل العمر ،واصفاً
تعّلم األحكام الدينية بأنها مبنزلة السراج
الذي يهتدي به اإلنسان يف املراحل الصعبة
من حياته.
وقبل أن ن��غ��ادر امل��درس��ة ،لفت انتباهنا
وج���ود حلقة درس ص��غ�يرة ،ي��ت��واج��د فيها
شاب يف مقتبل العمر ،تبدو عليه مالمح غري
شرقية .دفعنا الفضول ألن نتعرف عليه،
فكان توقعنا صحيحاً ،بأن الشاب ليس من

على احلوزة
العلمية أن تواجه أهم
حتدي يف هذه التجربة
اجلديدة ،وهي أن طالب
العلم القادم من البالد
الغربية ،يحمل ثقافة
السرعة يف العمل ،وهو
ما ال تعرفه احلوزات يف
مناهج

العراق ،إمنا من غري الناطقني بالعربية ،وهو
مسلم من أص��ل أمريكي ،ت��رك بلده وأهله
ّ
ليحل يف مدينة
وق��ط��ع امل��س��اف��ات البعيدة
احلسني عليه السالم ،لكسب علوم أهل البيت
عليهم السالم.
إذاً؛ كان لنا لقا ٌء مع مساحة السيد صاحل
املدرسي الذي يتولىّ تدريس هذا الطالب اىل
جانب ط�لاب آخ��ري��ن ،باللغة اإلجنليزية،
فسألناه عن هذه التجربة اجلديدة ،فقال:
على احل���وزة العلمية ان ت��واج��ه أه��م حت ٍد
يف ه��ذه التجربة اجل��دي��دة ،وه��ي أن طالب
ال��ع��ل��م ال��ق��ادم م��ن ال��ب�لاد ال��غ��رب��ي��ة ،حيمل
ثقافة السرعة يف العمل ،وهو ما ال تعرفه
احل���وزات يف مناهجها ،ف��ه��ذا الطالب ق��ادم
هم له سوى طلب العلم،
من بالد بعيدة ،ال ّ
ثم العودة اىل بلده للتبليغ ونشر األحكام
والعلوم الدينية هناك .لذا فنحن ملزمون
بإعداد منهج خاص الستقبال هؤالء الطلبة،
وماضون يف هذه التجربة اليت نرجو من اهلل
تعاىل جناحها.
كل هذا ،وغريه كثري يف هذه املدرسة
الفتية واملباركة ،يدلنا ويرشدنا اىل طريق
طويل وآفاق مستقبلية مشرقة ،بوجود هذا
الكم اهلائل من التجارب واخلربات واجلهود
واألنفاس الطيبة واإلرادة الصلبة ،واألهم
من كل ذلك ،الفكر الرسالي األصيل الذي
جيعل م��درس��ة اإلم���ام حممد اجل���واد عليه
السالم للعلوم الدينية ،تتحمل مسؤولية
حضارية يف نشر علوم أه��ل البيت عليهم
ال���س�ل�ام اىل اآلف������اق ،وال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أن
الشريعة اإلسالمية السمحاء املستمدة من
تراث النيب وأهل بيته صلوات اهلل عليهم ،هي
اليت تقدم لإلنسان البديل احلضاري حبياة
أفضل ،وهي وحدها اليت تنتشل إنسان اليوم
من أزماته ومشاكله.
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�سورة الن�رص
هذه الأ�سئلة طرحناها،
فوجدنا �إجابتها يف
مو�سوعة تف�سري «من
هدى القر�آن» ل�سماحة
املرجع الديني �آية الله
العظمى ال�سيد حممد
تقي املدر�سي
«دام ظله ال�رشيف».
وتعميم ًا للفائدة نن�رش،
يف كل عدد،
جمموعة من الأ�سئلة مع
�أجوبتها امل�ستوحاة من
املو�سوعة املذكورة
مبا�رشة.

* إعداد :السيد جواد الرضوي

فضل السورة

 ماذا عن فضل هذه السورة املباركة؟* ورد يف كتاب ثواب األعمال بإسناده
عن أبي عبد اهلل ،عليه السالم ،أنه قال:
"من قرأ" إذا جاء نصر اهلل و الفتح"يف
نافلة أو فريضة ،نصره اهلل على مجيع
أع��دائ��ه ،و ج��اء ي��وم القيامة و معه كتاب
ينطق ،قد أخرجه اهلل من جوف قربه ،فيه
أمان من جسر جهنم و من النار و من زفري
جهنم ،فال مير على شيء يوم القيامة إال

ّ
بشره و أخربه بكل خري حتى يدخل اجلنة،
و يفتح له يف الدنيا من أسباب اخلري ما مل
َي َت َم َّن ومل خيطر على قلبه")1(.

اإلطار العام

 ما هو اإلط��ار العام هلذه السورةاملباركة؟
* بعد جهاد دائب و انتظار طويل ،يأتي
نصر اهلل و الفتح ،الذي ال يبتغي املؤمنون
م��ن ورائ���ه س��وى ه��داي��ة ال��ن��اس اىل احل��ق؛
وهكذا تراهم فرحني حني جي��دون الناس
يدخلون يف دي��ن اهلل أف��واج��ا ..إنها بشارة
عظمى ولكنها لن تدعوهم اىل الغرور ،بل
يتخذوها معراجاً روحياً لنفوسهم الواهلة
حب���ب اهلل؛ ف��ي��س��ب��ح��ون��ه ،و حي��م��دون��ه ،و
يستغفرونه .
و التسبيح سبيل معرفة اهلل و التقرب
إليه ،و احلمد وسيلة منع الغرور و الكرب
ع��ن ال��ن��ف��س ،و االستغفار ط��ري��ق تكميل
ال���ن���واق���ص ..وه���ك���ذا ت��وج��ز ه���ذه ال��س��ورة
الكرمية برنامج املؤمن عند النصر و عند
أي فضل يصيبه من عند اهلل ،تبارك وتعاىل.

بينات من اآليات

 حبذا لو اطلعنا عىل بعض من بيناتهذه السورة املباركة.
* ت��ت��ظ��اه��ر ال����ق����وى ال��س��ي��اس��ي��ة و
االق��ت��ص��ادي��ة و اإلع�لام��ي��ة ض��د ال��رس��ال��ة
والرساليني و حتاصرهم من كل صوب،
و تضيق ب��ه��م ال��س��ب��ل ،و يلقي الشيطان
وساوسه يف أفئدتهم ،و يظنون باهلل الظنونا،
و يطول ليل االنتظار ،و ينادي اجلميع:
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للنصر  -كما للهزمية  -آثار سلبية؛ كالغرور ،و التكرب ،و التطرف ،وعرب
اإلميان باهلل واملزيد من اليقني ،ميكن السيطرة على تلك الصفات  ..من
هنا أمر اهلل بالتسبيح و احلمد و قالَ :
«ف َس ِّب ْح ب ِ َح ْمدِ َر ِّب َك »
متى نصر اهلل؟
و جاء نصر اهلل ،يسعى إليهم من ضمري
ال��غ��ي��ب ،حيث ي��ع��رف امل��ؤم��ن��ون  -بوعيهم
السياسي و احلركي  ،و ببصائر قلوبهم
العارفة  -أنهم كانوا أعجز من اقتناص
النصر بقواهم الذاتية ،و إمنا هو نصر اهلل
الذي هزم عدوهم بالرعب ،و أيدهم بالثبات
و االستقامة ،و ألف بني قلوبهم باإلميان.
و أتبع اهلل النصر بنصر آخر ،و تالحقت
االنتصارات حتى جاءهم الفتح املبني؛ هناك
بلغ امل��ؤم��ن��ون أع��ظ��م أمانيهم ،حيث رأوا
الناس يدخلون يف دين اهلل أفواجا .
ثم يعاني الداعية حني يرى الناس يف
ضالل مبني ،و جيد القوى اجلاهلية تقف
حاجزاً دون انتشار هدى الدين اىل القلوب
املظلمة ،و رمبا بلغ احلزن ببعض الدعاة ان
ميوتوا كمدا؛ و هلذا يَنهى اهلل رسو َله من
ذلك بقوله سبحانهَ " :ف َلع َّل َك ب ِ
اخ ٌع َن ْف َس َك
َ
َ
َعلىَ آ َث ِار ِهم إِ ْن لمَ ي ْؤ ِمنُوا بهِ َذا الحْ ِد ِ
يث
ْ ُ
ْ
َ
َ
َأ َس��ف� ًا»(س��ورة الكهف،اآلية )6وال��ي��وم
يعمهم الفرح حني يرون كيف تساقطت
احلواجز و انتشر نور اهلدى.

النصر كثير والفتح واحد

 يف قوله تعاىل»:إ َذا َج��ا َء نَ�ْص�رْ ُ اللهَِّ�ح» ،هل احلديث عن نرص معني
َوا ْل� َف� ْت� ُ
وفتح حمدد؟ أم انه حديث عن جمموعة من
االنتصارات والفتوحات؟
* قالوا عن ه��ذا النصر :إن��ه نصر اهلل
رسوله على قريش يف امل��ع��ارك ال�تي دارت
بينهم ،و قيل :بل نصره على سائر الكفار،
أم���ا ال��ف��ت��ح ،ف��ق��ال��وا :إن���ه ف��ت��ح م��ك��ة ،وه��ذا
يتناسب وم��ا ج��اء يف وق��ت ن��زول ال��س��ورة،
حيث روي :أن��ه��ا ن��زل��ت بعد فتح م��ك��ة ،و
ذكر يف حديث آخر :إنها آخر سورة نزلت
على الرسول ،صلى اهلل عليه وآله ،فقد جاء
يف حديث مأثور عن اإلم��ام الصادق ،عليه
السالم ،أنه قال:
"أول ما نزل على رسول اهلل "بسم اهلل
الرمحن الرحيم * إقرأ باسم ربك» و آخره
"إذا جاء نرص اهلل"( )2و قيل :إنها نزلت

مبنى يف حجة الوداع (.)3

النصر /التوديع

 هل صحيح إن هلذه السورة املباركةتسمية أخرى هي «التوديع»؟ وملاذا؟
* نعم؛ لقد كانت تسمى هذه السورة
ب��س��ورة «ال��ت��ودي��ع» ألنها  -حسب ال��رواي��ة
التالية َ -ن َع ْت اىل الرسول،صلى اهلل عليه
نفسه؛ هكذا يقول ابن عباس:
وآلهَ ،
للهَّ َوا ْل َفت ُْح» قال،
ملا نزلت «إِ َذا َجا َء َنصرْ ُ ا ِ
إلي نفسي بأنها
صلى اهلل عليه وآلهُ :نعيت ّ
مقبوضة يف هذه السنة (.)4
و رمب��ا السبب يف ذل��ك ه��و أن السورة
ق��د أوح���ت إل��ي��ه،ص��ل��ى اهلل عليه وآل���ه ،أن
مسؤولية الرسول كمبلغ و داعية اىل اهلل
قد أكملت؛ لذلك ك��ان عليه أن يستعد
للرحيل .

وسيلة لهدف

 هل النرص أو الفتح وسيلة أم هدف؟وما هو اهلدف؟
* النصر أو الفتح ليسا هدفا بذاتهما
عند املؤمنني  ،إمنا وسيلة اىل هدف أمسى
هو هداية الناس اىل نور الرسالة .
فعندما تهاوت حجب الضالل و رأى
النـــاس نور الدين فوجدوه دين الفطرة و
العقل ودين احلكمة و السماحة ،دخلوا فيه
فوجا بعــد فوج  ،يقود كل فوج إمامهم و
داعيتهم ،و السابق منهم إليه.

إنهم :أهل اليمن

 من هم أولئك الناس الذين دخلوايف دين اهلل أفواجا كام جاء يف قوله تعاىل:
َّاس َيدْ ُخ ُلون فيِ ِدي��ن اللهَِّ
«و َر َأ ْي َ
���ت الن َ
َ
اجا»؟
َأ ْف َو ً
* ق��ال امل��ف��س��رون :إن��ه��ا ن��زل��ت يف أهل
اليمن الذين توافدوا على النيب ،صلى اهلل
عليــه و آله ،أفواجا .تقـــول الروايــة املأثورة
عن ابن عباس:
«إن النيب ،صلى اهلل عليه وآله ،قرأ «إِ َذا
َجا َء َنصرْ اللهَِّ َوا ْل َفت ُْح» و ج��اء أه��ل اليمن

رقيقة أفئدتهم  ،لينة طباعهم  ،سخية
قلوبهم  ،عظيمة خشيتهم؛ فدخلوا يف دين
اهلل أفواجا»()5
و هكذا انتشر ن��ور اإلس�ل�ام بعد فتح
مكة يف كافة أرج��اء اجلزيرة العربية ،و
بدأ املسلمون يتحفزون لالنبعاث الكبري يف
أرجاء األرض .

مواجهة الكفر والجهل

 وماذا عن قالع الكفر التي متنع الناسمن التغيري واإلصالح؟
* تهـدينا بصائر هذه السورة و هدى
س�يرة ال��ن�بي ،صلى اهلل عليه وآل���ه ،و ِع�َب�رَُ
تاريخ احلركات الدينية :أن علينا أن نعقد
العزم على حتطيم ق�لاع الكفر املتقدمة
قبل نشر الرسالة؛ فما دام��ت تلك القالع
تدافع عن قيم اجلهل والتخلف ،و متنع
ال��ن��اس بالرتهيب و التضليل و الرتغيب
من التغيري و اإلص�لاح ،ال ينفع التبليغ و
التبشري كثريا ،ومن أجل هذا قاتل كثري
من األنبياء و الربانيني ،ومن أجل هذا جاهد
الرسول األكرم ،صلى اهلل عليه وآله ،ومن
أج��ل ه��ذا ينبغي أن جياهد و يقاتل كل
مبلغ و داعية َم ْن يقف دون انتشار الدين .

التسبيح والحمد

 ملاذا جاء األمر اإلهلي بالتسبيح باحلمديف قوله تعاىلَ « :ف َس ِّب ْح بِ َح ْم ِد َر ِّب َك»؟
* الن النصر من عند اهلل ،ينبغي أن
نشكر اهلل عليه ،و نسبحه و نقدسه ،و نطهر
بذلك أفئدتنا من تلك الوساوس الشيطانية
اليت أصابتها أيام احملنة؛ فزعم البعض :ان
اهلل تعاىل قد أخلف وعده ،أو أنه–سبحانه -
مل يقدر على النصر ،أو ما أشبه ،مما يعرب
عنه القرآن الكريم بالزلزلة حيث يقول:
« َأ ْم َح ِس ْبت ُْم َأن تَدْ ُخ ُلو ْا الجْ َنَّ َة َولمََّا َي ْأتِكُم
َّم َث ُل ا َّل ِذين َخ َل ْو ْا ِمن َق ْب ِلكُم َّم َّست ُْه ُم ا ْل َب ْأ َسآ ُء
الر ُس ُ
َوال�َّض�رَّ َّ آ ُء َو ُز ْل ِز ُلو ْا َحتَّى َي ُق َ
ول
ول َّ
ِ
ِ
َ
َوا َّلذي َن آ َمنُو ْا َم َع ُه َمتَى َنصرْ ُ اللهَِّ أال إ َّن نصرْ
يب» (سورة البقرة،اآلية)214
اللهَِّ َق ِر ٌ
وها هـــو النصر قد قدم؛ فلنغسل مبياهه
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يبقـى طريق الكمال مفتوحًا أمام اإلنسان ،و تبقى تطلعاته
اىل التسامي مشروعة ،و االستغفار أقرب وسيلة اىل حتقيقها؛ ألنه
يوقف اإلنسان على نقاط ضعفه و مواقع عجزه
املتدفقة آثار اهلزمية ،و لنسبح اهلل .
ثم إن للنصر  -كما للهزمية  -آث��اراً
سلبية؛ كالغرور ،و التكرب ،و التعالي ،و
التطرف ،و عرب اإلمي��ان ب��اهلل و املزيد من
اليقني ،ميكن السيطرة على تلك الصفات
 ..من هنا أمر اهلل بالتسبيح و احلمد و قال:
« َف َس ِّب ْح بحِ َ ْم ِد َرب َ
ِّك».

هذا هو الفرق

 هذا يقودنا اىل السؤال عن التسبيحواحلمد؛ فام هو الفرق بينهام؟
* إن املؤمن يتخذ من كل حادثة أو
ظاهرة معراجاً لروحه و وسيلة لتكامل
نفسه و تنامي صفات اخلري فيها ،و النصر
واح���د م��ن أش��د احل����وادث أث���راً يف النفس
البشرية؛ و لذلك يتخذه امل��ؤم��ن وسيلة
للتعرف على ربه ،و التقرب إليه .
و التسبيح ت��ق��دي��س اهلل ع��ن صفات
املخلوقني وع��ن إح��اط��ة علمهم ب��ه ،وهو

سبيل معرفة اهلل وال��ت��ق��رب إل��ي��ه ،بينما
احلمد نعت هلل باألمساء احلسنى وما فيها
من صفات اجلالل و اجلمال ،وهو وسيلة
منع الغرور وال ِكبرْ عن النفس.

التسبيح قبل الحمد

 وملاذا تم تقديم التسبيح عىل احلمد يفهذه اآلية املباركة؟
* يقدم التسبيح على احلمد ،الن إثبات
صفة هلل قد يوحي ببعض آث��اره السلبية؛
فإثبات القدرة قد توحي بالظلم ،و إثبات
الرمحة قد توحي بتجاوز احلكمة ،بينما
ربنا مقتدر عدل و رحيم حكيم.

االستغفار طريق الكمال

 جاء األمر اإلهلي باالستغفار يف قولهاس َت ْغ ِف ْر ُه" ،فام هي عالقة االستغفار
َ
تعاىل":و ْ
بالنرص والفتح؟
* يبقـى طريق الكمال مفتوحاً أمام

اإلن���س���ان ،وت��ب��ق��ى تطلعاته اىل التسامي
مشروعة ،واالستغفار أق��رب وسيلة اىل
حتقيقها؛ ألنه يوقف اإلنسان على نقاط
ضعفه و م��واق��ع ع��ج��زه ،وحيسسه  -من
جهة  -مبدى حاجته اىل الكمال ،ومن جهة
أخرى بإمكانية ذلك .
وحينما حيس اإلنسان بضعفه وعجزه
ودرجات قصوره و تقصريه ،يعرتيه شعور
عميــق ب��ال��ي��أس م��ن إص�ل�اح نفسه ل��وال
التوجه اىل اهلل ،والتذكر بأنه تواب رحيم .
-----------------( )1تفسري نور الثقلني ،ج  ،6ص
.689
( )2تفسري نور الثقلني ،ج  ،5ص
.606
( )3املصدر نقال عن تفسري عيل بن
إبراهيم.
( )4املصدر ،ج ، 6ص .689
( )5تفسري القرطبي ،ج  ،20ص .230

* السيد عيل شب

تتوارد عىل األذهان ،أسئلة واستفهامات عقدية وأخرى
رشعية كثرية ،حول خلق أيب البرش ،سيدنا آدم عليه السالم،
وح��ول اجلنة والنار والثواب والعقاب ،واخل�ير والرش،
والقضاء والقدر ،وأيض ًا أسئلة بخصوص األحكام الرشعية
التي تبني احلالل من احلرام ،والصحيح من اخلطأ .وإيامن ًا منّا
بأن احلوزة العلمية هي املصدر األمني لكل سائل وباحث عن
احلقيقة والعلم اليقني ،فان هذه الصفحة ،نرجو ان تكون من
مجلة األبواب التي تفتحها عىل أبناء األمة لإلجابة عىل تلكم
التساؤالت وغريها .راجني املوىل القدير أن يوفقنا لذلك.
«وإِ ْذ ُق ْلنَا
ج��اء يف اآلي��ة الكرمية م��ن (س���ورة ال��ب��ق��رة)َ :
لآِ
ِ ِ
ِ
ِ
يس َأ َبى
اس ُجدُ وا َ َد َم َف َس َجدُ وا إِلاَّ إِ ْبل َ
ل ْل َملاَ ئكَة ْ
ِ
ِ
اس َت ْكبرَ َ َوك َ
َان م َن ا ْلكَاف ِري َن» (آية)34
َو ْ
أم��ر اهلل ت��ع��اىل مالئكته بالسجود
آلدم إظ��ه��اراً لفضله عليهم ،وعلى
مجيع خملوقاته ،وال تفسري ظاهر
هلذه اآلية الكرمية ،سوى أفضلية
العلم ال�تي وهبها اهلل تعاىل آلدم،
بدليل اآلي��ة الكرمية ال�تي سبقت
��م آَ َد َم الأْ َ سمْ َ �����ا َء
ه���ذه اآلي���ةَ « :و َع� َّ��ل� َ
لمْ
َل�اَ
َ
َ
َ
ُ
ك�َّ�ل� َه��ا ُث� َّ�م َع� َ�ر َض � ُه� ْ�م َع�ل��ى ا � ِئ �ك� ِ�ة
َف َق َ
ال أَ ْن ِب ُئو ِني ِبَأسمْ َ ا ِء َه ُؤلاَ ِء ِإ ْن ُ
ك ْن ُت ْم
ي�ن» (آي���ة  .)31إذاً؛ ف��ال��ع��امل دائ��م�اً
َص���ا ِد ِق� َ
متبوع ،واجلاهل تابع.
ومن أجل ذلك فرض االسالم وعلى لسان نبينا
األكرم صلى اهلل عليه وآله ،العلم على كل مسلم ومسلمة.
وق��ال أكثر املفسرين :ك��ان السجود جمل��رد التحية ،متاماً
كاالحنناء ،ورفع اليد ،ألن السجود ال يكون إال هلل تعاىل.
ثم إن األمر بالسجود مشل املالئكة بأمجعهم دون استثناء،
حتى جربائيل وميكائيل ،بدليل قوله تعاىلَ « :ف َس َجدَ المَْلاَ ِئ َك ُة
ِ
ُون م َع الس ِ
ُك ُّل ُه ْم َأجمْ َ ُع َ
اج ِدي َن» (سورة
ون .إِلاَّ إِ ْبل َ
َّ
يس َأ َبى َأ ْن َيك َ َ
احلجر/آية .)31 -30
من الواضح إن مت ّرد إبليس على أمر السجود اإلهلي ،كان

الستكباره ،وإال فجوهره يف واقع األمر ال خيتلف عن آدم ،فهو
خملوق مثله ،وال حيق للمخلوق أن يعصي أمر اخلالق ،ولكن
من دواف��ع ه��ذا العصيان والتم ّرد ال��ذي نسلط الضوء عليه،
«التعنصر» و «التم ّيز» ،ثم أراد أن ي�برر موقفه باختالق
هو
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
«القياس» ،حيث قال« :أنَا َخيرْ ٌ منْ ُه َخ َل ْقتَني م ْن نَار َو َخ َل ْق َت ُه م ْن
طِ ٍ
ني» (سورة األعراف /آية .)12
وه��ن��ا يفتخر إبليس ب��أن��ه م��ن خم��ل��وق م��ن ن��ار ،علماً أن
اهلل تعاىل خلق النار وجعل فيها خصائص ومميزات من ّ
بث
احل��رارة واإلض��اءة ،لكن إن شاء أع��دم هذه اخلصائص ،كما
حصل مع قصة نيب اهلل إبراهيم عليه السالم ،عندما جعل النار
امللتهبة واملتصاعدة« ،برداً وسالماً».
من هنا وقفت الشريعة اإلسالمية ،حبزم وش ّدة أمام فكرة
وحظيت
«القياس» ،يف أي ذهن حّلت ،ومهما تأطرت وكربت ُ
باملكانة واالنتشار ..فهي مرفوضة ،شرعاً ،وعق ً
ال.
ملاذا كان إبليس بني املالئكة؟

رمبا يتصور البعض أن إبليس كان من املالئكة ،ملا نقل
عنه عبادته هلل تعاىل ،مبا مل يفعله غريه .بيد أن صريح اآلية
«وإِ ْذ ُق ْلنَا لِ ْل َملاَ ِئك َِة
الكرمية تؤكد أنه مل يكن من املالئكةَ :
لآِ
ِ
َان ِم َن الجِْ ِّن َف َف َس َق َع ْن َأ ْمرِ
يس ك َ
اس ُجدُ وا َ َد َم َف َس َجدُ وا إِلاَّ إِ ْبل َ
ْ
َر ِّب ِه»( ،الكهف /آية .)50
ه��ذه اآلي���ة تشري اىل ان��ه رغ��م ك��ون��ه من
اجل� ّ
��ن ،لكنه اس��ت��ط��اع ال��وص��ول اىل مقام
امل�لائ��ك��ة بعبادته وسعيه للتقرب اىل
اهلل تعاىل والزلفى إليه ،كما تشري
ال���رواي���ات ،وال�ت�ي ت��ش�ير اىل ت��ردّي��ه
وت��ق��ه��ق��ره يف م��س�يرة ال��ع��ب��ادة هلل
تعاىل ،بسبب املعصية والتم ّرد عن
أوام���ره ت��ع��اىل .فلما رف��ض وأص � ّر
على معصيته ،واع��ت��زازه بالباطل
وبعنصره ،ن��ال ج���زاءه ب��ال��ط��رد من
الرمحة اإلهلية ،واس�ترد منه االعتبار
ال����ذي وه��ب��ه ل���ه م���ن ق��ب��ل ،ت��ق��ول اآلي���ة
ِ
ال��ك��رمي��ةَ « :ق َال َف ْ
اخ ُر ْج ِمن َْها َفإِن َ
يم»
َّك َرج ٌ
(سورة احلجر /آية  .)34والرجيم ،هو املطرود الذي
ال أمل يف عودته.
* استاذ يف احلوزة العلمية
---------------- -1تفسري «من هدى القرآن» ،لسامحة املرجع الديني السيد
حممد تقي املدريس – ج 8ص .124
 -2تفسري «الكاشف» ،للعالمة الراحل الشيخ حممد جواد
مغنية – ج 1ص .82
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اضاءات تدبرية

المفردة القرآنية
«الكلمة»

اذا كان
قياس موارد
االستعمال من
أفضل طرق
معرفة املعنى
احلقيقي ملفردة
ما ،فإن أفضل
قياس من هذا
النوع هو قياس
موارد استعمال
الكلمة يف القرآن
الكرمي

ال ت���س���ت���ق���ي���م اجل����م����ل����ة اال
مبجموعة من املفردات اليت ُركّبت
بعضها ببعض ،إذ إن الكلمة هي
أس��اس ال��ك�لام ،وم��ن هنا ك��ان من
الضروري معرفة معنى كل لفظة
يف اجلملة ليتسنى معرفة املعنى
امل����راد م��ن اجل��م��ل��ة ،ف��ل��و استعمل
املتحدث الفاظاً مشرتكة يف معنى
واح��د ،فانك تسأله عن أي املعاني
يقصد ،وإذا استخدم لفظة وحشية
( غريبة) فانك تبادره باالستفهام
عن معنى املفردة الواردة.
واللغة العربية هي أمشل لغة
عرفها اإلن��س��ان ،م��ن جهة كثرة
أل��ف��اظ��ه��ا امل��ت��ش��اب��ه��ة وامل��ت�رادف����ة
وامل��ش�ترك��ة ،ف��امل��ع��ن��ى ال���واح���د له
ع��دة أل��ف��اظ ،فالقيام ل��ه م��رادف��ات
م��ن ال��وق��وف والنهوض وغريهما،
وكذلك املشي والتحرك و السري

و غريهما من املعاني.
ويف احلقيقة ف��إن ما يتصوره
ال��ب��ع��ض م���ن ت�����رادف يف األل��ف��اظ
غري دقيق ،إذ إن الكلمات املرتادفة
ظ���اه���راً ،خم��ت��ل��ف��ة يف التفاصيل
ال��دق��ي��ق��ة ،ف��ال��ق��ي��ام خي��ت��ل��ف عن
ال�����وق�����وف وه���م���ا خي���ت���ل���ف���ان ع��ن
النهوض وهكذا..
ول����و ص����دق ه����ذا االم�����ر على
ك�لام البلغاء والفصحاء بنسبة
معينة ،فانه ينطبق متاماً على آيات
القرآن الكريم ،فان الفهم الدقيق
ملعنى امل��ف��ردة ،كفيل ب��ان يكشف
للمتدبر أس�����راراً ع��م��ي��ق��ة ،إذ إن
فهم معنى املفردة يشكل اخلطوة
األوىل يف التدبر يف القرآن الكريم،
ولكن مع األسف فان كثرياً ممن
يقرؤون القرآن الكريم ال يقومون
بهذه املهمة ،ولذلك فإنهم يقعون

يف أخطاء يف فهم معنى الكلمة فال
يفهمونها ،أو يفهمون الكلمة بشكل
مغلوط ،أو بشكل ال يعكس املدلول
الدقيق للكلمة.
فحينما نسأل القارئ للقرآن
عن معنى لفظة (مواخر) أو (عوان)
َ
(أغطش) أو غريها من الكلمات
أو
الكثرية يف القرآن الكريم ،فانه ال
جييب عنها إجابة صائبة ،أو دقيقة
على أقل التقادير ،والسبب يف ذلك
يعود اىل ثالثة اسباب:
االول :ان العرب اليوم ابتعدوا
كثرياً عن اللغة العربية اليت نزل
بها القرآن الكريم ،ولذلك فانهم
باتوا غرباء على لغة القرآن الكريم،
وال يشعرون بدقة األلفاظ الواردة
فيه ،بل بدقة احلركات اإلعرابية
اليت مل ترد اال ملعان بالغة الدقة.
ال����ث����ان����ي :ون���ت���ي���ج���ة ل��ل��س��ب��ب

اضاءات تدبرية
األول ن��ت��ج ال��ث��ان��ي ،إذ إن كثرة
استعمال األل��ف��اظ يف غري معانيها
األدب��ي��ة ك���ان س��ب��ب�اً ل��ع��دم الفهم
الصحيح ملعنى امل��ف��ردة ،فحينماً
يستعمل ال��ع��رب��ي كلمة (ق���رب)
يف اجمل��ال احمل��دد ل��ـ (اق�ت�رب)  ،فان
ظالل الكلمتني سيختلط وتضيع
اإلحي����اءات اخل��اص��ة ،وعلى سبيل
املثال ف��ان كلمة َ
(خ� َل��ف) ختتلف
ع��ن كلمة َ
(خ� ْ�ل��ف)  ،يف ح�ين إن
كاليهما ي��ق��اب�لان (ال��س��ل��ف) أي
الالحق لإلنسان وذري��ت��ه ،ف��األول
مبعنى الذرية الصاحل ،بينما الثاني
يعين اخلليفة ال��ط��احل َ :
(اخل � َل� ُ 
�ف
ب��ال��ت��ح��ري��ك و ال��س��ك��ون :ك��ل من
جي����يء ب��ع��د م���ن م���ض���ى ،إال أن��ه
بالتحريك فى اخل�ير ،و بالتسكني
فى ّ
الش ّر .يقال َخ َل ُف صدق ،و َخ ْل ُ 
ف
سوء) (.)1
ف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم
قال تعاىل َ ( :ف َخ َل َ
الصال َة َو ا َّت َب ُعوا
َخ ْل ٌ
ف َأضاعُوا َّ
ِ
َّ
ف َي ْل َق ْو َن َغ ًّيا)،
الش َهوات َف َس ْو َ
(سورة مريم /آية.)59 :
ال��ث��ال��ث :إن أذه��ان��ن��ا تعلقت
مبعان جامدة وحمددة كـ (ألفاظ
ٍ
ع��رب��ي��ة) ،وف��ق��دن��ا ال��ش��ع��ور مبحور
ش���ع���اع ال���ك���ل���م���ة ،ف��ن��ح��ن ح��ي��ن��م��ا
نستعمل كلمة (اخلمر) سيتبادر
اىل أذهاننا املشروب املسكر احملرم،
من دون أن نفكر يف ارتباط كلمة
(اخل��م��ر) ب��ـ (اخل��م��ار) ال���ذي يسرت
وج��ه امل���رأة ،وال نالحظ أن عالقة
اللفظني ببعضهما هي من ناحية
السرت ،فاألول يسرت العقل والثاني
ال��وج��ه .وك��ذل��ك ح�ين ن��ق��رأ قوله
ف بِالحْ َ ِّق َعلىَ ا ْلباطِ ِل
تعاىلَ ( :ب ْل َن ْق ِذ ُ
َف َيدْ َم ُغه( ،)...س��ورة األنبياء/
آي����ة )18:ال ن���دق���ق يف م��ع��ن��ى
(يدمغه) وم��ا ه��و ارتباطه بلفظة
(ح��ج��ة دام��غ��ة) ح��ي��ث ان اجلميع
مأخوذ من فعل (الدمغ) مبعنى من
كسر الدماغ.
ومن هنا يتوجب علينا اخلروج
م���ن ال��ف��ه��م ال��ت��ق��ل��ي��دي ل�لأل��ف��اظ
العربية حنو أفق أعلى للفهم األدق
للكلمة ،وه���ذا اخل����روج ض���روري
ل��ف��ه��م ال���ق���رآن ال��ك��ري��م ،ح��ي��ث إن

الفاظ القرآن – كما أسلفنا – يف
قمة البالغة والدقة ،حيث التناسب
بني الواقع والتعبري.
طريق اخلروج

وك��ي��ف��ي��ة اخل�����روج م���ن ه��ذه
احلالة ،تكمن يف النقاط التالية:
أ -على املتدبر أن يتجرد من
اإلحياءات اجلامدة للمفردة ،األمر
ال��ذي يفرضه املناخ الفكري الذي
يعيشه على تفكريه.
ب -الرجوع اىل املادة األساسية
للمفردة ،واليت جتمع التصريفات
للكلمة واالس��ت��ع��م��االت املختلفة،
والتفكري يف املعنى املناسب لربط
اجملموعات باللفظ ،فمثال :جنمع
معاني :اجلنة ،واجلنني ،واجملنون
(ف��اق��د ال��ع��ق��ل) ،واجل����ن ،واجل��ن��ان
(القلب) ،و اجمل ّنة (ال�ترس) فنجد
(ج َن َن) وهو
أنها ماخوذة من أصل َ
ي��ع�ني ال��س�تر  ،ف��ق��د ج���اء يف لسان
(ج���نَ الشي َء يجَ ُ ُّنه َج� ّن�اً:
ال��ع��رب َ :
َس�َت�رَ ه)( ،)2وكل االلفاظ املذكورة
هي ترجع اىل هذا املعنى ،فاجلنة
م���س���ت���ورة ع����ن االن�����ظ�����ار ،او ه��ي
لتكاثف االشجار حبيث يكون هناك
س�تر( ،)3واجلنني مستور يف البطن،
واجمل��ن��ون ق��د س�تر عقله ،و اجلن
مستو ٌر عن الناس و اجملنة الرتس
الذي يسرت االنسان وهكذا..
وهذا األمر يستدعي أن يتمرن
االن���س���ان ع��ل��ى م��راج��ع��ة امل��ص��ادر
اللغوية ومي���ارس إرج���اع اللفظة
إىل مصدرها وم��ن ثم البحث عن
امل��ش��ت��ق��ات و ، ..وينبغي أن يكون
الرجوع اىل املصادر األقرب إىل زمن
صدر اإلسالم.
ت -ق��ي��اس م�����وارد اس��ت��ع��م��ال
ال��ل��ف��ظ ب��ب��ع��ض��ه��ا ،مل��ع��رف��ة املعنى
امل��ش�ترك ال����ذي مي��ك��ن ان يتصور
جامعاً بني هذه املوارد.
واذا ك������ان ق����ي����اس م������وارد
االس���ت���ع���م���ال م����ن أف���ض���ل ط���رق
معرفة املعنى احلقيقي ملفردة ما،
فإن أفضل قياس من هذا النوع هو
قياس م���وارد استعمال الكلمة يف
القرآن الكريم.

من هنا جي��در بالذي يريد أن
ي��ت��دب��ر يف ال���ق���رآن ،أن يبحث عن
املعنى احملدد للكلمة يف آيات القرآن
ذات����ه .ل��ت��وض��ي��ح م��ا س��ل��ف نضرب
املثال التالي :يقول اهلل تعاىل ( :ما
ِ
َ
ود ًّيا َو ال َنصرْ انِ ًّيا َو
كان إِ ْب
ُ
راهيم يهَ ُ
ِ
ِ
ِ
كان َحنيف ًا ُم ْسل ًام َو ما َ
لك ْن َ
كان م َن
المُْشرْ ِ كني)( ،سورة آل عمران /آية:
 )67ملعرفة معنى لفظة (حنيف)
يف هذه اآلية ،نعود اىل اللغة لنجد
املواضع اليت استخدمت فيها هذه
الكلمة ،ث��م نستنبط م��ن اجملموع
املعنى العام فنجد يف اللغة :ح َن َف:
م� َ
�ال ،وحنف رجله ،جعلها حنفاء:
اع��وج��ت رج��ل��ه اىل ال���داخ���ل فهي
حنفاء ،احلنفاء :القوس ،ومن كل
ذل��ك نستنتج أن املعنى احلقيقي
ه��و املَ � َي�لان ،ج��اء يف ل��س��ان ال��ع��رب:
َ
يف املا ِئ ُل من خري إىل ش ّر أَو
(احل ِن ُ 
()4
من ش ّر إىل خري) .
وعلى ه��ذا يكون معنى اآلي��ة:
(إن ابراهيم ك��ان مائ ً
ال عن كل
املبادئ الزائفة ،مسلماً هلل وحده)،
ح��ي��ث إن االمي�����ان ال ي��ك��ت��م��ل اال
ب��رف��ض األن�����داد هلل ع��زوج��ل أو ً
ال
وم���ن ث���م اإلمي�����ان ب���ه( :ال ال���ه اال
اهلل) فالبداية تكون برفض اآلهلة
كلهم ،ومن ثم إثبات اهلل عزوجل،
وه��ك��ذا فقد رف��ض النيب إبراهيم
عليه السالم ،كل الطرق واألديان
املنحرفة وك��ف��ر ب��ه��ا ،وأس��ل��م هلل
وحده.
وبهذا تنهار احللول الوسطية
ال�تي حت��اول اجلمع ب�ين اهلل وبني
األصنام ،مهما كان اسم األصنام
أو شكلها ،وبهذا  -أيضاً – نعرف
خطأ أولئك الذين حياولون اجلمع
بني اهلل وسائر اآلهلة.
--------------- -1النهاية يف غريب احلديث و
األثر ،ج ،2ص66
 -2لسان العرب :ج  ،13ص
92
 -3النهاية يف غريب احلديث
واألثر :ج  ، 2ص307
 -4لسان ال��ع��رب :ج ، 9
ص57

يتوجب
علينا اخلروج من
الفهم التقليدي
لأللفاظ العربية
نحو أفق أعلى
للفهم األدق
للكلمة ،وهذا
اخلروج ضروري
لفهم القرآن
الكرمي
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الحوزة العلمية

طلب العلم ومخاطر سرقة
المكاسب واإلبداعات

على طول
التاريخ كان العلم
أداة فاعلة بأيدي
الطغاة واجلبابرة
لتطويع الشعوب
وترويضها

* جعفر ضياء الدين
ما هي عالقة العلم باملال؟ وما
هو الضمان ال��ذي يعطيه اإلس�لام
للعلم لكي يبقى مستق ً
ال وبعيداً
عن الضغوط ،وعن استغالل القوى
امل��ن��ح��رف��ة يف اجمل��ت��م��ع؟ وك��ي��ف
حيصن العلماء أنفسهم إزاء هذه
الضغوط اهلائلة؟
قبل اإلجابة عن هذه األسئلة،
الب��د أن ن��ع��رف ،أن م��ا وص��ل إليه
العامل من تقدم ورقي إمنا هو رهني
ال��ع��ل��م وال��ع��ل��م��اء ال احل��ك��ام ،ولكن
مشكلة البشرية أن احلكام كانوا
دائ��م��ا ي��س��رق��ون م��ك��اس��ب العلماء،
ويوظفونها لصاحلهم.
فعلى طول التاريخ كان العلم
أداة فاعلة بأيدي الطغاة واجلبابرة
لتطويع الشعوب وترويضها ،فلقد
ك��ان لكل فرعون (ه��ام��ان) يؤيده
ُؤمن له التغطية
ويؤازره ،و(بلعم) ي ّ
الدينية املزيفة .وكان لكل معاوية
رج��ال أمثال كعب األح��ب��ار ،ولكل

يزيد رج��ال مثل شريح القاضي،
ولكل طاغوت جمموعة من العلماء
املرتزقة سواء تسرتوا بستار الدين
أم بستار مادي.
البد من استقاللية العلم

وال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى اس��ت��ق�لال��ي��ة
العلم ال يعين ع��دم التأكيد على
أهمية العلم ذاته واملكاسب العلمية
اهل��ائ��ل��ة ال��ت�ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ال��ب��ش��ري��ة
ب��ال��ع��ل��م ،ف��ت��خ��ل��ف ب�لادن��ا ال ي��ع��ود
اىل وج��ود األنظمة الفاسدة فيها،
وتسلط الدكتاتوريات االرهابية
وال��ف��اش��ي��ة عليها ف��ح��س��ب ،وإمن��ا
إض���اف���ة اىل ذل����ك ل���ع���دم اه��ت��م��ام
شعوبنا بالعلم والتعلم ،فالتخلف
واقع فاسد له مظاهر عديدة منها
األن��ظ��م��ة ال��ف��اس��دة ،ومنها البؤس
واحلرمان ،وتفشي اجلهل واألمية،
وفقدان الرعاية الصحية ،وضعف
القوة العسكرية...
ونتساءل :ملاذا جند شعبا آسيوياً
م��ث��ل ال��ش��ع��ب ال��ي��اب��ان��ي ي��ع��ي��ش يف

منطقة فقرية يف امل��وارد الطبيعية،
وغري سرتاتيجية ،يتقدم يوما بعد
ي��وم ،ويبدأ ال��ث��ورة الثالثة يف عامل
الصناعة ،وي��غ��زو بإنتاجه أس��واق
اوروب����ا وأم�يرك��ا؟ جييب الباحث
األم���ري���ك���ي (ج�����ان ج����اك س���ون���ان)
م��ؤل��ف ك��ت��اب (ال��ت��ح��دي ال��ع��امل��ي)
عن هذه التساؤالت قائ ً
ال« :إذا كان
مثة عامل يفسر النجاح الياباني،
فهو البحث اجل��م��اع��ي ال��دائ��م عن
املعرفة» .وعندما أعلن (دانيال بيل)
و (ب��ي�تر دارك����ر) وبضعة آخ��رون
ب��داي��ة جم��ت��م��ع م��ا ب��ع��د الصناعة
ال���ذي حت��ل ف��ي��ه امل��ع��رف��ة ك��م��ورد
أس��اس حمل رأس امل��ال ،مل يكونوا
يتصورون اىل أي ح��د سيشق هذا
املفهوم اجلديد طريقه ،وبسرعة
خاطفة يف مجيع األوساط القيادية
يف اليابان ،ثم كل شرائح الشعب.
ل��ق��د أمج���ع ال��ع��امل ع��ل��ى األم��س��ي��ة
ال��ق��ص��وى ال�ت�ي جي��ب ان ت���وىل اىل
متابعة التعليم واملعرفة باستمرار
طوال سنوات العمر.)1()...

الحوزة العلمية
وحن����ن ب�ي�ن أي��دي��ن��ا ال��ت��ع��ال��ي��م
وامل���ب���ادئ اإلس�لام��ي��ة ال�ت�ي جتعلنا
نستفيد م��ن العلم أمي��ا اس��ت��ف��ادة،
وذل���ك م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير ضمانات
حتول دون سرقة العلم؛ وهي:

م���ن أم��ث��اهل��ا إمن���ا ج����اءت لتوضح
قيمة العلم والعلماء وإن العلماء
ه��م حم���ور اجمل��ت��م��ع؛ ه���ذه ه��ي من
ال��ض��م��ان��ات األس��اس��ي��ة الس��ت��ق�لال
العلم عن املال والقوة.

 -1منح العلم قيمة ذاتية

 -2خلوص النية هلل
عندما يو ّقع الطالب اجلامعي
ع��ل��ى وث��ي��ق��ة يتعهد مب��وج��ب��ه��ا أن
خيدم املعهد ال��ذي ي��درس فيه ملدة
مخس أو عشر سنوات ،فإمنا يوقع -
يف احلقيقة  -على وثيقة ارتباطه
بذلك املعهد ،ألنه مل يوفر اإلمكانات
هل��ذا ال��ط��ال��ب اال لكي يوظفه بعد
خت���رج���ه يف اجمل�����ال ال�����ذي خي��دم
مصاحل املعهد نفسه ،وهكذا يصبح
العلم ،وبشكل تلقائي ،تابعاً للمال،
ف�ترى الطالب يطلب العلم ال لكي
خي���دم ال��ن��اس وإمن���ا ل��ك��ي يكتسب
قيمة بينهم ،ك��أن يصبح وزي���راً
خي��دم يف إح���دى وزارات السلطة
احلاكمة.
إزاء ذل�����ك ،ن����رى ال��ن��ص��وص
اإلس�لام��ي��ة ت��ؤك��د ت��أك��ي��داً بالغاً
على ض���رورة أن ت��ك��ون نية طالب
العلم نقية ،ب��أن يكون طلب العلم
هلل وح���ده ،وحينما ي��ك��ون كذلك
فإنه سيكون للناس أي للمصلحة
العامة.
ويف احلديث املأثور عن اإلمام
علي ،عليه السالم« :طلبة هذا العلم
على ثالثة أصناف ،اال فاعرفوهم
وأعيانهم :فصنف يتعلمون للمراء
واجل��ه��ل ،وص��ن��ف منهم يتعلمون
لالستطالة واخلتل ،وصنف منهم
ي��ت��ع��ل��م��ون ل��ل��ف��ق��ه وال���ع���ق���ل ،ف��أم��ا
أصحاب امل��راء واجلهل ت��راه مؤذياً،
مم��اري��ا ل��ل��رج��ال يف أن��دي��ة امل��ق��ال،
ق��د تسربل ب��اخل��ش��وع ،وخت��ل��ى عن
الورع ،فدع اهلل من هذا حيزومه (أي
قصم ظهره) ،وقطع منه خيشومه
(أي أنفه) ،وأما صاحب االستطالة
واخلتل ،فانه يستطيل على أشباهه
من أشكاله ،يتواضع لألغنياء من
دون���ه���م ،ف��ه��و حل��ل��وائ��ه��م ه��اض��م،
ول��دي��ن��ه ح���اط���م ،ف��أع��م��ى اهلل من
هذا بصره ،وقطع من آث��ار العلماء
أث���ره ،وأم��ا ص��اح��ب الفقه والعقل

اإلسالم مينح العلم قيمة ذاتية
ليكون هو والعلماء حموراً يستقطب
حوله ق��درات اجلماهري وطاقاتهم
وإمكانياتهم ،وقد جاء يف احلديث
عن اإلم��ام احلسن العسكري عليه
ال��س�لام ،ان���ه ق���ال :ق���ال رس���ول اهلل
صلى اهلل عليه وال��ه« :أش��د من يتم
اليتيم ال��ذي انقطع ع��ن أبيه يتم
يتيم انقطع ع��ن إم��ام��ه ،ال يقدر
على الوصول إليه ،وال يدري كيف
حكمه يف ما يبتلى به من شرائع»(.)2
فمع أن اليتيم الذي يفقد أباه
يف صغره يعاني الكثري من اآلالم يف
حياته ،اال أن من ينقطع عن إمامه
هو يف احلقيقة أشد معاناة وأكثر
خ��س��ارة ،ذل��ك ألن��ه بانقطاعه عن
إمامه سيخسر الطريق الذي يصل
عربه اىل سعادته يف الدنيا واآلخرة.
ومي���ث���ل ال����رس����ول ص���ل���ى اهلل
عليه وآله ،العلما َء كنجوم السماء
يهتدى بهم يف ظلمات الرب والبحر،
ف��ي��ق��ول« :م��ث��ل العلماء يف االرض
كالنجوم يف السماء يهتدى بها يف
ظلمات ال�بر والبحر ،ف��اذا طمست
أوشك أن تضل اهلداة».
وع��ن��ه ،أي��ض �اً ص��ل��ى اهلل عليه
وآل���ه ،ق���ال« :م��ا أه���دى امل���رء املسلم
اىل أخيه هدية أفضل من كلمة
حكمة يزيده اهلل بها ه��دى ،وي��رده
عن ردى» ،وعنه صلى اهلل عليه وآله،
وهو يبني منزلة العلماء يف اجلنة:
«أال أحدثكم عن أقوام ليسوا بأنبياء
وال ش��ه��داء يغبطهم ي��وم القيامة
األن��ب��ي��اء وال��ش��ه��داء مب��ن��ازهل��م من
اهلل على منابر من نور؟ فقيل :من
ه��م ي��ا رس��ول اهلل؟ ق��ال :ه��م الذين
حيببون عباد اهلل اىل اهلل ،وحيببون
إل��ي ،يأمرونهم مبا حيب
عباد اهلل ّ
اهلل ،وينهونهم عما يكره اهلل ،فإذا
أطاعوهم أحبهم اهلل).
كل تلك األحاديث والعشرات

ت��راه ذا كآبة وح��زن ،قد قام الليل
يف حندسه ،وق��د احننى يف برنسه
(ل��ب��اس ال���زه���د) ،ي��ع��م��ل وخي��ش��ى،
خ��ائ��ف��ا م��ن ك��ل أح���د اال م��ن كل
ثقة م��ن إخ��وان��ه فشد اهلل م��ن هذا
أركانه ،وأعطاه يوم القيامة أمانه».
فهو ال يثق مب��ن حي��وم حوله
م��ن شياطني اإلن���س ،ه��ؤالء الذين
ي�����دورون ح���ول ال��ع��ل��م��اء ومي��ث��ل��ون
بطانتهم ال��ف��اس��دة ،ال�تي يستطيع
أع����داء ال��دي��ن ع�بره��ا ال��ت��أث�ير على
العلماء
 -3حتديد هوية علامء السوء

وي��ك��ون ذل��ك م��ن خ�لال تزويد
ال��ن��اس مبقاييس ثابتة وواضحة
ميكنهم بواسطتها ال��ت��ع��رف على
علماء السوء ،ومن ثم طردهم من
س��اح��ة اجمل��ت��م��ع ،وال��ق��رآن الكريم
ي��ض��رب ل��ن��ا أم��ث��ا ً
ال ت��ارخي��ي��ة على
علماء السوء ويصف بعضهم بانه
(كلب) واآلخر (محار).
يقول – تعاىل – وه��و حيدثنا
عن قصة (بلعم بن باعوراء) العامل
ال���ذي اس��ت��خ��دم علمه ل��ض��رب نيب
اهلل موسى (عليه السالم) ورسالته:
«وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا َّل ِذي َآ َت ْينَا ُه َآ َياتِنَا
َ
ان َفك َ
الش ْي َط ُ
َفان َْس َل َخ ِمن َْها َف َأ ْت َب َع ُه َّ
َان
ِم� َن ا ْلغ ِ
َاوي َن» (س��ورة األع��راف
.)175/
وال��غ��واي��ة ه��ي ال��ض�لال��ة بوعي
واختيار ،فقد يضل إنسان طريقه
وهو غافل ،وقد يضل طريقه عامداً،
ف��ه��ذا االن��س��ان ك���ان واع��ي��ا ولكنه
مل يتبع وع��ي��ه ،فأضّله اهلل وك��ان
من الغاوين .ويف اآلي��ة التالية من
«و َل ْو
نفس ال��س��ورة ي��ق��ول ت��ع��اىلَ :
ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه بهِ َا َو َل ِكنَّ ُه َأ ْخ َلدَ إلىَِ
الأْ َ ْر ِ
ض َوا َّت َب َع َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل
ِ
ِ
ِ
ا ْل َك ْل ِ
َ
تحَ
ب إ ْن ْم ْل َع َل ْيه َي ْل َه ْث أ ْو تَترْ ُ ْك ُه
ِ
ِ
َي ْل َه ْث َذل َك َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم ا َّلذي َن ك ََّذ ُبوا
بِ َآ َياتِنَا َفا ْق ُص ِ
ص َل َع َّل ُه ْم
ص ا ْل َق َص َ
َي َت َفك َُّر َ
ون».
فقد كان بامكان ابن باعوراء
ان يسمو بعلمه اىل أع��ل��ى عليني،
ولكنه أخلد اىل الشهوات ،فكان مثله
كالكلب الذي يلهث مبناسبة وبغري
مناسبة.

اليتيم
الذي يفقد أباه
يف صغره يعاين
الكثري من اآلالم
يف حياته ،اال أن
من ينقطع عن
إمامه هو يف
احلقيقة أشد
معاناة وأكرث
خسارة
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الزهد
هو أهم صفات
علماء الدين
الذين من
املفرتض أن
يصبحوا قادة
لألمة ،وهو من
الشروط التي
اشرتطها اهلل
على عباده الذين
خولهم مسؤولية
اإلمامة

ويف س����ورة امل��ؤم��ن��ون حيدثنا
ال����ق����رآن ال���ك���ري���م ع��ن
ال�����ع�����ل�����م�����اء ال�����ذي�����ن
ي���غ�ت�رون بعلمهم،
وي����ت����ص����ورون أن
م����ا ع���ن���ده���م م��ن
ع���ل���م ي��غ��ن��ي��ه��م،
ف����ي����س����ت����ه����زئ����ون
ب��������رس��������االت اهلل،
ول��ك��ن��ه��م ي��ن��س��ون أن
م��ا توصلوا إل��ي��ه من
ع��ل��م م��ا ه��و اال قطرة
م���ن حب���ر ،ول���ذل���ك ف���إن ما
جيهلونه سيحيق ب��ه��م فيهلكهم
ويدمرهمَ « .ف َلماَّ َجا َءتهْ ُ ْم ُر ُس ُل ُه ْم
بِا ْلبين ِ
َات َف ِر ُحوا بِماَ ِعنْدَ ُه ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم
َ ِّ
ِ
اق بهِ ِ ْم َما كَانُوا بِه َي ْست َْه ِزئ َ
َو َح َ
ُون»
(سورة غافر .)83/
ويف س����ورة اجل��م��ع��ة ي��ق��ول –
تعاىلَ « : -م َث ُل ا َّل ِذي َن حمُ ِّ ُلوا الت َّْو َرا َة ُث َّم
ِ
وها ك ََم َث ِل الحِْ ماَ ِر يحَ ْ ِم ُل َأ ْس َف ًارا
لمَ يحَ ْ م ُل َ
بِئْْس م َث ُل ا ْل َقو ِم ا َّل ِذين ك ََّذبوا بِ َآياتِ
َ
َ ُ
ْ
َ َ
اللهَِّ َواللهَُّ لاَ يهَ ْ ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظالمِِنيَ »
(سورة اجلمعة .)5/
ويف ال��س � ّن��ة أح��ادي��ث ك��ث�يرة،
تستهدف ذات اهل���دف ال���ذي ي��دور
حديثنا حوله وه��و ض���رورة فصل
ع��ل��م��اء ال��س��وء ع��ن اجمل��ت��م��ع ،ففي
احل���دي���ث ع���ن اإلم�����ام ع��ل��ي عليه
السالم ،ق��ال :قال رس��ول اهلل صلى
اهلل عليه وآل����ه« :ال��ع��ل��م��اء رج�ل�ان؛
رج��ل ع��امل آخ��ذ بعلمه ف��ه��ذا ن��اج،
وعامل تارك لعلمه فهو هالك ،وإن
أه���ل ال��ن��ار ل��ي��ت��أذون ب��ري��ح ال��ع��امل
التارك لعلمه ،وإن أش��د أه��ل النار
ندامة وحسرة رج��ل دع��ا عبداً اىل
اهلل ع��ز وج��ل ف��اس��ت��ج��اب ل��ه وقبل
م��ن��ه ،واط���اع اهلل ع��ز وج��ل فأدخله
اهلل اجل��ن��ة ،وأدخ����ل ال��داع��ي ال��ن��ار
برتكه علمه ،وات��ب��اع��ه ه���واه» ،ثم
قال ،عليه السالم« :اال إن أخوف ما
أخاف عليكم خصلتان؛ إتباع اهلوى؛
وطول األمل ،أما إتباع اهلوى فيصد
عن احلق ،وأما طول األمل فينسي
اآلخرة».
ويف احل��دي��ث ع��ن االم���ام علي،
عليه السالم« :قطع ظهري رجالن
من الدنيا ،رجل عليم اللسان فاسق،

ورج���ل ج��اه��ل ال��ق��ل��ب ن��اس��ك ،ه��ذا
يصد بلسانه عن فسقه ،وهذا يصد
بنسكه ع��ن جهله ،فاتقوا الفاسق
من العلماء ،واجلاهل من املتعبدين،
اول���ئ���ك ف��ت��ن��ة ك���ل م��ف��ت��ون ف��ان��ي
مسعت رس��ول اهلل صلى اهلل عليه
وآله ،يقول :يا علي هالك اميت على
يدي ّ
كل منافق عليم اللسان.
وبعد توفر ضمانات استقاللية
ال��ع��ل��م ،وع���دم احن���راف���ه ،ف���ان على
ال��ع��امل – حينها -التحّلي بصفات
أخالقية منها ال��زه��د ،فالزهد هو
أهم صفات علماء الدين الذين من
املفرتض أن يصبحوا ق��ادة لألمة،
ففي دع��اء الندبة ال��ذي حي��دد فيه
اإلمام صفات أولياء اهلل الصاحلني
نقرأ هذه الفقرة« :وشرطت عليهم
الزهد يف درجات هذه الدنيا الدنية
وزخرفها وزبرجها» ،فاهلل – سبحانه
– ف �وّض أول��ي��اءه مسؤولية قيادة
الناس بعد أن أخذ عليهم العهد بأن
يزهدوا يف متاع الدنيا وزينتها ،وهذا
هو أهم الشروط اليت اشرتطها اهلل
على عباده الذين خوهلم مسؤولية
اإلمامة.
ومن حديث له صلى اهلل عليه
وآل��ه ،ألبي ذر الغفاري ق��ال( :يا أبا
ذر؛ إن اهلل ت��ب��ارك وت��ع��اىل أوح��ى
اىل أخي عيسى :يا عيسى ،ال حتب
ال��دن��ي��ا ف��إن��ي ل��س��ت أح��ب��ه��ا ،وأح��ب
اآلخرة فإمنا هي دار املعاد.
ي���ا أب���ا ذر إن ج�برئ��ي��ل أت��ان��ي
خب��زائ��ن األرض على بغلة شهباء

ف��ق��ال ل��ي :ي��ا حم��م��د؛ ه��ذه خزائن
الدنيا ،وال ينقصك من
حظك عند ربك ،فقلت:
يا حبييب جربئيل؛ ال
حاجة لي فيها ،اذا
ش���ب���ع���ت ش���ك���رت
رب����ي ،وإذا جعت
سألته.
وع��������������ن أم���ي���ر
امل�����ؤم�����ن��ي��ن ،ع��ل��ي��ه
ال��س�لام ،ق���ال« :إن يف
ج��ه��ن��م رح����ى ت��ط��ح��ن،
أف�لا تسألوني ما طحنها؟،
ف��ق��ي��ل ل����ه :وم����ا ط��ح��ن��ه��ا ي���ا أم�ير
امل��ؤم��ن�ين؟ ق���ال :ال��ع��ل��م��اء ال��ف��ج��رة،
والقراء الفسقة ،واجلبابرة الظلمة،
والوزراء اخلونة ،والعرفاء الكذبة».
وع���ن اإلم�����ام ال���ص���ادق ،عليه
ال���س�ل�ام" :إذا رأي��ت��م ال��ع��امل حمباً
للدنيا فاتهموه على دي��ن��ك��م ،فإن
كل حمب حيوط ما أحب" ،وأوحى
اهلل – تعاىل – اىل داود عليه السالم:
«يا داود؛ ال جتعل بيين وبينك عاملاً
مفتوناً بالدنيا فيصدك عن طريق
حم��ب�تي ،ف���إن أول��ئ��ك ق��ط��اع ط��رق
ع��ب��ادي امل��ري��دي��ن ،إن أدن���ى م��ا أن��ا
صانع بهم أن انزع حالوة مناجاتي
من قلوبهم».
ومم���ا نستلهم م��ن األح��ادي��ث
واآلي������ات ال��ق��رآن��ي��ة ال��ك��رمي��ة أن
معرفة علماء السوء والشاذين عن
طريق اهلدى والصواب هلا األولوية
ألن ال��ت��ع��رف إل��ي��ه��م وحت��دي��ده��م
يكفل لإلنسان ال سيما طالب العلم
الذي يضع خطواته االوىل بتكوين
شخصية علمية اجتماعية ،حتديد
امل��ع��اي�ير وامل��ق��اي��ي��س ال��ص��ح��ي��ح��ة
ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ال���ق���ي���م وامل����ب����ادئ
الشخصية لعامل الدين القادر على
بناء شخصية اإلنسان واجملتمع.
-------------- -1أح��د أس��ات��ذة جامعة
(هارفارد) وقد أقام يف اليابان مدة
طويلة ليتعرف عىل السبب احلقيقي
لتقدم الشعب الياباين.
 -2عن بحار األنوار ج 2باب
اهلداية والتعليم وفضلها  -وهو
مصدر األحاديث املروية فيام بعد . -

مطابقة لفتاوى سماحة المرجع الديني آية اهلل العظمى السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله)

النجاة من عذاب القبر
ه��ل ي��وج��د طريقة للخالص م��ن ع��ذاب
القبر؟
ج :الطريقة هي العمل الصالح في
الحياة واجتناب المحارم ،فعذاب القبر هو
نتيجة أعمال اإلنسان السيئة ،فالمؤمن
الصالح يكون قبره روضة من رياض الجنة
كما في الحديث الشريف.

جلسة اإلستراحة
ه����ل ت���ج���ب ج��ل��س��ة االس����ت����راح����ة ب��ع��د
السجود؟
ج :يجب الجلوس مطمئنًا بعد رفع
الرأس من السجود.

وجوب صالة الجمعة
ه���ل ت��ج��ب ص��ل�اة ال��ج��م��ع��ة في
عصرنا ه��ذا عينيًا أم تخييريًا أم
هي مستحبة؟
ج :وج��وب الجمعة في عصرنا
تخييري.

زوجها غائب لسنوات
شخص تقدم المرأة ,و عندما أراد أن
يعقد عليها ق��ال أه��ل ال��م��رأة إن��ه��ا بذمة
شخص ل��م يدخل( ,يعني معقود عليها
ولكن دون ال��دخ��ول) وإن الشخص العاقد
إدع���اء أه��ل المرأة
عليها تركها ,و حسب ّ
ال ي��ع��رف��ون مكانه ,و أق��س��م��وا على أنهم
ال يعرفون مكانه منذ أرب��ع سنوات ,و اآلن
الشخص المتقدم يريد الحكم؟
ج :المرأة المعقود عليها عقدًا شرعيًا
هي زوجة ذلك الشخص و ال تنفصل عنه
إال بأن يطلقها ,أو يثبت وفاته ,وفي حال
الغيبة الطويلة و انقطاع أخباره ينبغي
مراجعة الحاكم الشرعي ليفصل في
األمر ,و ال يصح الزواج بها من دون ذلك.
م��ا حكم إج���راء صيغة العقد ال��دائ��م و
المرأة (الزوجة) في حال الدورة الشهرية؟

ج :ال بأس بذلك ,فالطهارة من الحيض
ليست شرطًا في صحة عقد النكاح.

آالت الطرب في األعراس
ب���رزت لدينا ف��ي مجتمعنا ف��رق��ة تقوم
ب��زف��اف ال��ع��ري��س ليلة ال��زف��اف و تستخدم
ال��ط��ب��ول و المزامير ,ع��ل��م��ًا ب���أن األه��ازي��ج
المستخدمة بعضها والئية وبعضها يعود
لحنه الى أغاني قديمة وحديثة ,فما حكم
اس��ت��خ��دام ال��ط��ب��ول و ال��م��زام��ي��ر ف��ي حفلة
العرس؟
ج:ال يجوز استعمال آالت الموسيقى
في األعراس و غيرها.

حلويات الجلي:
م���ا ه���و ح��ك��م ح���ل���وي���ات ال��ج��ل��ي
المصنوعة في بالد غير اسالمية؟
ج :إن كان الجلي من مصدر
حيواني و مستوردًا من بالد غير
إسالمية فاألصل فيه الحرمة.

طباعة الكتب الدينية:
في البلدان التي تمنع دخول الكتب
الدينية ,هل يجوز طباعتها أو تصويرها
من دون إذن المؤلف إذا كان ذلك لتعميم
الوعي ,و ما الحكم إذا كان لغرض التجارة؟
ج:اذا علمنا برضا اصحابها فحوى فال
بأس.

نقد االشخاص:
هل ذكر أعمال الشخص المع ّين ونقد
عمله في غيبته تُعتبر غيبة له؟
ج:الغيبة هي ذكر الشخص بما فيه
من العيوب التي ال يرضى ذكرها أمام
المحرم أيضًا إهانة
الناس ولكن من
ّ
المؤمن أو تسقيط شخصيته.

االعتقاد بالرجعة:
هل يجب االعتقاد بالرجعة ؟
ج:بلى يجب االعتقاد بكل ما جاء به
الوحي و ثبت باألدلة القاطعة.
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*إعداد  /مرتىض املوسوي

بعض
التوتر طبيعي،
وال ميكن
إزالته ،أو منعه،
فاإلنسان كائن
معقد أبدًا،
ال يحقق ذاته
ّإال من خالل
توتر مستمر
بني العوامل
املختلفة
واملتضادة
التي يتألف منها
كيانه

اإلم����ام حم��م��د ب��ن ع��ل��ي ال��ب��اق��ر
عليهما السالم ،كان صاحب مكانة
مرموقة يف قلوب الناس يف زمانه ،فهو
إضافة إىل انتسابه إىل بيت النبوّة،
ج��م ال��ف��ض��ائ��ل ،كثري العلم،
ك��ان ّ
ومرجعاً لعلماء عصره ،يرجعون إليه
فيما أشكل عليهم ،وحيضرون درسه
لينهلوا من معينه.
هذا اإلمام ،كان ذات يوم ميشي
يف ال��س��وق ،وح��ول��ه ال��ن��اس يسألونه
امل��س��ائ��ل راف��ع�ين أص��وات��ه��م ق��ائ��ل�ين:
«سيدي الباقر ..سيدي الباقر».
وق���د أث���ار ذل���ك ح��س��د رج���ل من
األع���داء ،فتقدم إىل اإلم��ام وق��ال له:
«أنت بقر»..
كانت مثل تلك الكلمة كافية
عند غ�يره لكي حي��اول القضاء على
قائلها..
ً
غ�ير أن اإلم���ام مل ي��ب� ِد غيظا أو
حنقاً ،بل قال بهدوء« :بل أنا باقر.»..
فكرر الرجل كالمه« :أنت بقر».
وك����رر اإلم����ام ج���واب���ه« :ب���ل أن��ا
باقر».
فقال الرجل« :أنت ابن الطباخة».
فقال اإلمام« :تلك حرفتها».
ق��ال ال��رج��ل« :أن���ت اب��ن ال��س��وداء
الزجنية».
فلم جيبه اإلمام..
فأضاف الرجل« :أنت ابن السوداء
الزجنية البذيئة».
فقال اإلم��ام« :إن كنت صدقت،
غفر اهلل هلا ،وإن كنت كذبت غفر

اهلل لك»..
ومل يكن من الرجل ،إ ّ
ال أن اعتذر،
وأسلم على يدي اإلمام ..
هنا التفت اإلم��ام عليه السالم،
اىل م��ن ح��ول��ه ق��ائ�ل ً
ا« :ص�ل�اح مجيع
املعايش ،والتعاشر ملء مكيال :ثلثان
فطنة ،وثلث تغافل» (.)1
ال��ع��م��ل ي�����ؤدي إىل ال��ت��ن��اف��س،
والتنافس يؤدي إىل التوتر ،والتوتر
قد خيتزن يف النفس فيمنع العقل
عن إص��دار أحكام صحيحة ،ويدفع
صاحبه إىل التصرف م��ن موقع ر ّد
الفعل وليس من موقع الفعل..
إن ب��ع��ض ال��ت��وت��ر ط��ب��ي��ع��ي ،وال
مي��ك��ن إزال���ت���ه ،أو م��ن��ع��ه ،ف��اإلن��س��ان
كائن معقد أب��داً ،ال حيقق ذات��ه إ ّ
ال
من خالل توتر مستمر بني العوامل
املختلفة واملتضادة اليت يتألف منها
كيانه.
غري أن التوتر نوعان :نوع خ ّ
الق،
وآخر هادم للذات.
فالنوع األول :يعانيه العظماء،
فأرواحهم مثل أمواج البحر تتالطم
يف ح���رك���ة م��س��ت��م��رة ت��ت�رك آث���ار
متوجاتها على صفحات التاريخ.
أم���ا ال��ن��وع ال��ث��ان��ي :يعانيه كل
املعقدين الذين يعيشون ضد احلياة،
وضد النفس وضد الذات ،وتظهر آثار
توتراتهم يف ص��ورة ترسبات يف قاع
البحر جتذب الديدان ،وصغار اهلوام..

القلق مطلوب!

وك��م��ا ال��ت��وت��ر ك��ذل��ك ال��ق��ل��ق..
نوعان:

ن����وع ي����ؤدي ب���ك إىل م��زي��د من
ال��ع��م��ل وال��ن��ش��اط ،ون����وع ي����ؤدي بك
إىل ال�تردد وال�تراج��ع .فقلق اإلجن��از
مطلوب ،وه��و ال��ذي يرافق كل من
يبدأ عم ً
صمم على االستمرار
ال قد ّ
أما قلق االضطراب،
فيه حتى النهايةّ .
فهو مرفوض ،وهو القلق الذي يؤدي
بك إىل اإلحباط ،والشعور باليأس..
إن مقداراً من القلق أمر طبيعي،
ول��ك��ن ب��ش��رط أن ي��ب��ق��ى يف ح���دود
السيطرة.
ف��ال��ق��ل��ق األول������ي ال��ب��س��ي��ط هو
ن��ت��ي��ج��ة ال��ع��ق��ل ،وه����و ال�����ذي ي��دف��ع
اإلن��س��ان إىل م��زي��د م��ن ال��ع��م��ل ،أم��ا
القلق الذي يشغل العقل بنفسه ،فهو
نتيجة اجلهل.
ف��ال��ت��وت��ر وال���ق���ل���ق جي���ب أن ال
وتذمر
يتحوال إىل سخط ،ون��رف��زة ّ
وإ ّ
ال سيكونان ع��ائ��ق�اً أم���ام النجاح،
وعقبة يف طريق حتقيق األهداف..
فأسوأ ما يف هذا النوع من التوتر
والقلق ،أنه جيذب سرباً كبرياً من
أقرانه ،كاخلوف ،والغضب ،وتثبيط
اهلمة ،والتسويف ،وال�تردد وما شابه
ذلك..
ف��م��ن ي��ري��د ال��ن��ج��اح الب���� ّد وأن
يتخلص من املشاعر اليت تقضي على
فاعليته.
إن اإلن��س��ان مثل خ��� ّزان للوقت
وال��ط��اق��ة ،وإن ه��ذي��ن يف ح���ال من
ال��س��ي��ول��ة ،ع��ن��دئ��ذ ت���ك���ون امل��ش��اع��ر
السلبية مبثابة الثقوب يف قاع اخلزان.
فبمقدار ما تتمكن من سد الثقوب
يتوافر لديك من الوقت والطاقة ما

مجتمع
يكفي إلجناز مهماتك األساسية.

خطوات ملواجهة القلق والتوتر

واآلن ك���ي���ف ت����واج����ه ال��ق��ل��ق
وال��ت��وت��ر؟ س��ت خ��ط��وات كفيلة بان
جتعل اإلن��س��ان املنتصر يف مواجهة
القلق والتوتر:
اخلطوة األوىل :امنع القلق من
ال��ت��وال��د  ،إذا ام��ت��ل��ك اإلن��س��ان فكره
فسيضطر القلق إىل البحث عن مكان
آخر إلقامته..
إننا قد نكون قلقني من أمر ما،
فنبدأ نغذيه مبزيد م��ن القلق عرب
التفكري يف األمور األخرى اليت تقلقنا،
وهذا ما يضخم علينا القلق وجيعله
مثل جبل ال ميكن جتاوزه..
واحل� ّ
����ل ه���و ب���أن ي��ع��ط��ى للقلق
حجمه الطبيعي م��ن خ�لال القيام
بتحليل أسبابه ،وحذف ظالله..
فليحاول أحدنا أن يكتب يف ورقة
أسباب قلقه ،و أن يعطي نسبة لكل
سبب فسيكتشف سريعاً أن��ه أصغر
مما كان يتوقع.
اخلطوة الثانية :توكل على اهلل،
فإذا كانت أسباب القلق واقعية فعلى
اإلن��س��ان أن يتوكل على اهلل تعاىل
بدل أن حيول القلق إىل خوف ،ومن
ثم إىل ذعر.
ّ
إن اهلل تعاىل مهيمن على الكون
ً
ك��ل��ه ،ف���األرض مجيعا يف قبضته،
وال��س��م��اوات مطويات بيمينه ،و «لن
يصيبنا إ ّ
ال م��ا كتب اهلل ل��ن��ا» ،ف��إذا
ك ّنا نتوكل عليه ،ونرجو رمحته و
«هو القاهر فوق عباده» فلماذا القلق
واخلوف إذاً؟
حقاً إن القلب ال��ذي يعيش فيه
اإلمي���ان ،ل��ن يدخله القلق واخل��وف
البتة ،أمل يقل ربنا سبحانه وتعاىل:
«أال بذكر اهلل تطمئن القلوب»؟
اخلطوة الثالثة :ال ترثي ذاتك،
حينما يكون قلقاً ألي سبب جيب على
اإلنسان ان ال يرثي ذات��ه ألنه حينما
يفتح ب��اب ال��رث��اء فال يفتأ القلق أن
أم��ا إذا مل يتجاوب معه
يدخل منهّ ،
فسرعان ما يتالشى..
إن القلق يتالشى بإهماله ،ويزداد
حجمه كلما ازددنا تفكرياً فيه.
اخلطوة الرابعة :روّح عن نفسك،
كما حتتاج السيارة إىل التوقف ،بني
فرتة وأخ��رى ،وإ ّ
ال أصيبت بالعطب،

ك��ذل��ك اإلن���س���ان ف��ه��و حي��ت��اج إىل
الرتويح عن نفسه ،ما بني األعمال.
فتحمل م��ش��اق ال��ع��م��ل ال مي��ك��ن أن
ّ
يستمر لفرتات طويلة..
إن ك���ب���ار ال��ن��اج��ح�ين ه���م من
الذين ُعرفوا بالقدرة على الرتويح
ع��ن ال��ن��ف��س ،ك��م��ا أن��ه��م م��ن ال��ذي��ن
ع��رف��وا بكثرة ال��ع��م��ل ،ف�لا جي��وز أن
يكون العمل على حساب الرتويح ،وال
أن يكون الرتويح على حساب العمل.
شجع نفسك
اخلطوة اخلامسةّ :
بنفسك ،يف احملن وامللمات على املرء
أن ال يدع اإلخفاق يثبط عزميته ،هنا
ينبغي عليه ان يشجع نفسه بنفسه.
اخلطوة السادسة :انشغل بالعمل
والنشاط ،ما دام لإلنسان عمل يؤديه،
ف�لا جم���ال للقلق أن ي��دخ��ل عليه،
وعلى العكس فإنه لو كان لديه وقت
للقلق فلن يتسع أمامه الوقت الكايف
للنجاح يف عمله..
يقول أحدهم« :إن سر اإلحساس
بالشقاء واألمل ه��و أن يتوفر لديك
الوقت لكي تتساءل فيه أسعيد أنت
حبياتك أم تعيس؟».
إن أرخ��ص أن��واع ال��دواء املوجودة
يف العامل ملعاجلة القلق هي أن يشغل
اإلنسان نفسه بعمل والبقاء كذلك،
بل هو أعظم األدوية مفعو ً
ال.

خمزون التحمل

إن «هدوء األعصاب» هو املخزون
ال����ذي مي���د ص��اح��ب��ه ب��ال��ق��درة على
التحمل ،وال��ق��وة على ال��ص�بر وهما
ضروريان لنجاح أي عمل كان وال
ي��ع�ني ذل���ك أن ال��ن��ج��اح حب��اج��ة إىل
«ال���ب���رودة» ال�ت�ي ي��ت��ص��ف ب��ه��ا بعض
فاقدي احلماس ،بل يعين أن النجاح
حباجة إىل السيطرة على الطاقات
الكامنة يف اإلن��س��ان ليصرفها حني
احلاجة ،وليس يف وقت آخر..
ذل���ك أن ال��رج��ل ال��ع��ص�بي امل���زاج
ي��ك��ون م��ث��ل س��ي��ارة مليئة ب��ال��وق��ود،
ولكن ال يوجد سائق حكيم يسوقها
يف الطريق القويم ..فهي تسري ذات
اليمني وذات الشمال من غري توجيه
ص���ح���ي���ح ..ول���ق���د ث��ب��ت أن امل��ص��اب
بالنرفزة عاجز عن إظهار براعته يف
أي عمل م��ن األع��م��ال ال�تي تقتضي
قدراً كافياً من الثقة بالنفس.
ب��ل إن ال��ن��رف��زة ت���ؤدي – حسب

ال��ت��ج��ارب – إىل الكثري م��ن اآلف��ات
م��ن��ه��ا :اخل����وف ،واخل���ج���ل ،واجل�ب�ن،
وال��ق��ل��ق ،وال��ت��ردد ،وف��ق��دان احل���زم،
وفقدان الثقة بالنفس.
والب ّد هنا من التنويه بأن بعض
«العصب ّية» يف امل��زاج أم��ر طبيعي يف
احل��االت االستثنائية .فعندما يتزوج
ال���ش���اب ،ف��إن��ه ي��ع��ي��ش ب��ع��ض ال��ت��وت��ر
قبيل أول لقاء له بزوجته ،كما أن
م��ن يقوم بإلقاء أول خطاب ل��ه بني
الناس هو اآلخر يشعر ببعض التوتر،
وذلك نتيجة كون األعصاب يف تلك
احلاالت يف حالة تنّبه زائد عن املعتاد.
وأه��م ما جيب ذك��ره هنا هو أن
التاريخ ال يبدأ وال ينتهي من الوضع
الذي أنت فيه ،وهذا يعين أنه ال جيوز
أن تعطي ألي��ة قضية حجماً أكرب
مما هي عليه ..فال داعي لثورة عارمة
من أجل مسألة بسيطة.
فقد خيتلف أحدنا مع شخص ما
اختالفاً فكرياً حبتاً ،فلماذا يثور ضده
ألن��ه ال ي��واف��ق��ه ال����رأي؟ وق��د يدخل
يف ص���راع على مصلحة ص��غ�يرة ،ال
تشكل خسارتها نهاية حلياته ،فلماذا
النرفزة الشديدة من أجلها؟
ال��ت��اري��خ ال ن��ه��اي��ة ل���ه ..وم���ا دام
اإلنسان حياً فله من الفرص ما ميكنه
م��ن إح���راز ال��ن��ج��اح ف��ي��ه ،واحل��ص��ول
على حقوقه منها فال داعي لثورة يف
األعصاب حيرق بها شخصيته.
من هنا جند أن مجيع الناجحني
حيتفظون باهلدوء يف أعماقهم ،إىل
درج���ة تثري ال��ده��ش��ة ،وذل���ك ه��و س ّر
جن���اح ق��رارات��ه��م ،ألن ال��ق��رار ال��ذي
يتخذ حت��ت تأثري القلق والتوتر ال
ميكن أن يأتي صائباً ب��أي شكل من
األشكال ..وكلما ارتقى موقعاً أعلى،
كان التوتر والقلق أخطر بالنسبة
إليه وإىل اجملتمع أيضاً.
ّ
إن ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��ق��ل��ق��ة قلما
تستطيع أن حترز جناحاً ،وإذا أحرزته
فقلما تستطيع أن حتتفظ به ..وكما
قال إمامنا الباقر عليه السالم« :صالح
مجيع املعايش ،والتعاشر ملء مكيال:
ثلثان فطنة ،وثلث تغافل».
-------------* مقتبس من سلسلة تعلم كيف
تنجح للمؤلف سامحة آية اهلل السيد
هادي املدريس.
* ""1البحار ،ج  ،46ص .289

التاريخ ال
يبدأ وال ينتهي
من الوضع الذي
أنت فيه ،وهذا
يعني أنه ال يجوز
أن تعطي ألية
قضية حجمًا
أكرب مما هي
عليه ..فال داعي
لثورة عارمة
من أجل مسألة
بسيطة
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في الفكر الحسيني

* رضا اخلفاجي

بعد مرور أربعة عشر قرناً على استشهاد
اإلمام احلسني بن علي بن أبي طالب وكوكبة
من أهل بيته األطهار وأصحابه امليامني األبرار
يف ملحمة كربالء ،تنهض جمموعة أسئلة
تشغل أذهان الكثريين من الذين آمنوا باخلط
الرسالي احملمدي األصيل ،ومت ّنوا لو انه كان
السائد واحلاكم يف العامل ،فماذا كان مصري
ه��ذا ال��ع��امل يف ال��وق��ت ال��راه��ن؟ وكيف كان

يعيش؟ وهل كانت لديه مشكالت حقيقية؟
ما يدعونا اىل هذا التساؤل هو جمموعة
املتغريات اليت حصلت منذ وفاة النيب األكرم
حممد صلى اهلل عليه وآل���ه وس��ل��م ،وم���روراً
مبرحلة السقيفة وم��ا بعدها وق��ي��ام اإلم��ام
احل��س�ين ع��ل��ي��ه ال��س�لام بنهضته امل��ب��ارك��ة،
مآس رهيبة
وأسبابها ونتائجها وما تبعها من ٍ
عاشها شيعة أهل البيت عليهم السالم ،وغالبية
شعوب العامل اإلس�لام��ي يف العهدين األم��وي
والعباسي ،حيث احن��رف��ت الغالبية العظمى
من املسلمني عن خط اإلسالم الصحيح ،حتى
وصلنا اىل ال��زم��ن احل��اض��ر ،حيث التشرذم
واالحنطاط واالستسالم ملشاريع األعداء ،بعد
أن أعلنت بعض األنظمة السياسية السائرة
يف الفلك الغربي – الصهيوني ،عن عجزها يف
التصدي ملشاريع التوسع الصهيوني واهلجمة
الصليبية اجلديدة على أكثر من صعيد ..إذن
علينا أن نبحث يف اإلجابة عن السؤال املذكور..

بكل موضوعية وجت ّرد.
كيف كان حال األمة لو كانت األمور
سائرة مبا أوصى اهلل نبيه ،ومبا أخربه وأمره
أن خيرب مجيع أصحابه الذين حضروا – بعد
حجة ال��وداع – يف (غدير خم) ،عندما رفع يد
اإلم���ام علي عليه ال��س�لام ق��ائ�ل ً
ا( :م��ن كنت
وال من وااله
م��واله ،فهذا ٌ
علي م��واله ..اللهم ِ
وانصر من نصره واخذل من خذله)...؟

املعرفة واإليامن

إن امل��أزق احلقيقي يف األم��ة اإلسالمية،
هو أن اجلميع يعرتف مبنزلة األئمة األطهار
ويعرتف حبديث الغدير ،ولكنهم ال يؤمنون به
يف واقع األمر .هذا املوقف يؤدي اىل االحنراف
عن ّ
خط الرسالة احملمدية الصحيح ،فاألئمة
األط��ه��ار ع��ن��دم��ا ي��ت��ح��دث��ون ف��إن��ه��م يسندون
أحاديثهم اىل آبائهم قائلني« :حدثين أبي عن
أبيه عن جدّه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
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لقد استطاع
أعداء اإلسالم أن
يفرغوا الدستور
اإلسالمي من حمتواه،
من خالل جمموعة
من احلكام الطارئني
على شعوبهم ،الذين
ارتضوا صاغرين
خدمة األجنبي من
أجل البقاء على
كراسيهم
وسلم ،عن جربائيل عن اهلل تعاىل.»...
ف��ه��ل ه��ن��اك أص���دق م��ن أح��ادي��ث كهذه
مسندة ومتواترة ومتصلة بالرسول األعظم
وبالوحي األمني وبالباري جلت قدرته؟ وحنن
نعلم ّ
بأن الرسول األعظم صلى اهلل عليه واله
وس��ل��م «ال ينطق ع��ن اهل���وى إن ه��و إال وح� ٌ�ي
يوحى».
إذن امل��ع��رف��ة ب��ال��ش��يء ال ت��ع�ني اإلمي���ان
ب��ه ،وه��ذا هو امل��أزق الكبري ال��ذي تعيشه األمة
اإلسالمية ال�تي تعرف أي��ن يكون احل��ق ،ومع
م���ن ،ول��ك��ن ال ت��ع��م��ل ب���ه ألن األع������داء –مع
األسف الشديد – استطاعوا ومنذ وفاة رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ،أن يتوغلوا يف
اجلسد اإلسالمي ،وأن يزرعوا األحقاد والفنت،
و يشرتوا ذمم الكثريين الذين أصبحت مهنتهم
قول الزور والبهتان ونشر األحاديث الكاذبة اليت
متجد معاوية بن أبي سفيان واألسرة األموية
لقاء مثن خبس ووج��اه��ة زائ��ف� ٍ�ة ول��ذ ٍة فانية،
فكان أن ُملئت كتب احلديث وكتب التاريخ
بآالف األحاديث املزورة.

حقانية أهل البيت عليهم السالم

لقد اس��ت��ط��اع أع���داء اإلس�ل�ام أن يفرغوا
الدستور اإلسالمي من حمتواه الغين باملآثر
والتشريعات احليوية عندما سيطروا على
مقدرات البالد اإلسالمية من خالل جمموعة
من احلكام الطارئني على شعوبهم ،من الذين
ارت��ض��وا ص��اغ��ري��ن خ��دم��ة األج��ن�بي م��ن أج��ل
البقاء على كراسيهم ..أولئك احلكام الذين

(وعاظ السالطني)
استطاعوا تأسيس جيش من ّ
من املرتزقة الذين ميجدون احلاكم حتى وإن
كان ظاملاً ،مستندين اىل الفهم اخلاطئ لآلية
الكرمية «أط��ي��ع��وا اهلل ورس��ول��ه وأول���ي األم��ر
منكم».
يف ح�ي�ن ت��رف��ض ال��ش��ري��ع��ة اإلس�لام��ي��ة
إطاعة الظامل مهما كانت منزلته ،ألن البارئ
الظلم هذا
جّلت ق��درت��ه ،يرفض مجيع أن��واع
ُ
املنزلق ه��و ال��ذي سقط فيه علماء املسلمني
من أبناء املذاهب األخرى ،بابتعادهم عن منهج
أئمة أهل البيت عليهم السالم وعدم اعرتافهم
مبنزلتهم الدينية والرسالية ،ب��ل والتعتيم
عليها حتى الوقت احلاضر ،ثم حماولة التقليل
م��ن أهميتها أو التشكيك بقدسية األئ��م��ة
األطهار رغم ورود كل هذه احلقائق وغريها
يف كتبهم ومصادرهم الكبرية ويف مقدمتها
(الصحاح الستة) ..يكفي أنهم يراجعون كتبهم
ومصادرهم ويلتزمون بها حينئذ يتوصلون
اىل احلقائق الناصعة بشان أهل البيت عليهم
ال���س�ل�ام .أم���ا اخل��ط��وة األخ����رى ع��ل��ى طريق
الوصول اىل نور احلقيقة ،فهي يف الثورة على
النفس ،ومراجعة ال���ذات ،وال��ت��زام تقوى اهلل
تعاىل يف نبيه الكريم وأهل بيته الكرام الذين
أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا.

العودة اىل مسرية احلضارة

مب���ا أن��ن��ا حن��ظ��ى ب����أرض ه���ي األخ��ص��ب
واألغنى يف العامل من حيث الثروات الطبيعية
واملعدنية اهل��ائ��ل��ة ،ف� ّ
��إن ت��وص��ل املسلمني اىل
حقيقة أه��ل البيت عليهم ال��س�لام ،وحتديداً
منهج اإلمام احلسني وحقيقة نهضته وأهدافه
ال��رس��ال��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة ،حي��ت��م علينا جت��اوز
مرحلة التخلف والشقاء والتناحر ،وانتشال
واقعنا من مستنقع الفساد األخالقي واملالي
واالجتماعي ،وبالنتيجة ال��ع��ودة إىل مسرية
الدول املتقدمة واملتحضرة ،إن مل نقل نسبقها،
ملا فينا من املؤهالت واملواصفات احلضارية.
ه���ذه ال��ع��ودة ستكشف جلميع املسلمني
أحقية أه��ل البيت عليهم السالم وجدارتهم
يف ق��ي��ادة اجملتمع وأن��ه��م بعيدون ع��ن األط��ر
الضيقة ،ولعل هذا ما جنده جلياً يف مدرسة
ع���اش���وراء ويف عظمة اإلم����ام احل��س�ين عليه
السالم ،وهذا ما جيعل الفكر الشيعي مقروناً
باملوضوعية والعلمية ،وأنه األجدر بأن يضيء
للشعوب اإلسالمية يف طريق التقدم واالزدهار.
ه���ذا ال��ط��رح العلمي وامل��وض��وع��ي ،قائم
على قواعد أرسى دعائمها أئمة اهلدى عليهم
السالم ،منها:
أو ً
ال :رغم جلوس اإلمام علي عليه السالم،
قرابة رب��ع ق��رن يف داره بعد أن أغتصب حقه

الشرعي يف اخلالفة ،فإنه كان يسهم بشكل
فاعل يف إجياد احللول للمشاكل اليت كانت
تواجه األمة سياسياً واجتماعياً ،عندما يطلب
منه ذل��ك ،وك��ث�يراً ما طلب اخللفاء الثالثة
مشورته ،فهم حيفظون وصية النيب األكرم
صلى اهلل عليه وآله وسلم:
علي) .ثم من استطاع غري اإلمام
(أعلمكم ّ
علي عليه السالم أن يقول( :سلوني قبل أن
تفقدوني)؟ وقد أكد الرسول األك��رم صلى
اهلل عليه وآله وسلم ،أيضا على املنزلة العلمية
لإلمام علي عليه السالم ،عندما قال( :أنا مدينة
وعلي بابها).
العلم ّ
ثانياً :ساعد أئمة أهل البيت عليهم السالم،
يف ال��ع��ص��ري��ن األم����وي وال��ع��ب��اس��ي يف حفظ
كيان األم��ة وال��دول��ة اإلسالمية ،ويف أكثر
م��ن مناسبة ،كونهم ق��ادة األم��ة اإلسالمية
واألك��ث��ر علماً جبميع مناهج احل��ي��اة ،وعلى
سبيل املثال ال احلصر؛ قضية سك النقود يف
زمن عبد امللك بن مروان ،عندما كانت الدولة
األموية تعتمد على الدولة الرومانية يف سك
نقودها ،وعندما ختلت الدولة الرومانية عن
مساعدة ال��دول��ة األم��وي��ة وأرادت إحراجها،
امتنعت ع��ن س��ك ال��ن��ق��ود ،ف��ت��وج��ه احل��اك��م
األم��وي اىل اإلم��ام حممد الباقر عليه السالم،
وال��ذي ك��ان معاصراً له طالباً منه املساعدة
يف ص��ن��ع عملة خ��اص��ة ب��ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة
(األم��وي��ة) حيث أرش���ده اإلم���ام عليه السالم،
اىل كيفية صنع العملة ،والقضية معروفة
ومثبتة يف كتب التاريخ.
كذلك فعل أغلب أئمة أهل البيت عليهم
السالم رغ��م أن الدولتني األموية والعباسية
كانتا حتاربنهم جبميع الوسائل حيث قتل
األئمة املعصومون على أيدي احلكام األمويني
والعباسيني ،وك َتب التاريخ تزخر حب��وادث
االعتقال والتعذيب الوحشي والقتل آلالف
الشيعة على ساحة البالد اإلسالمية .فان دل
ذلك السلوك من قبل األئمة املعصومني على
شيء ،فإمنا يدل على مدى حرصهم على دولة
اإلس�ل�ام ودمي��وم��ة كيانها وي��دل أي��ض�اً على
عظمة األئمة األطهار وأنهم حقاً اخللفاء بعد
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم.
من هنا؛ ومن أجل أن نتوصل اىل الصورة
املتكاملة ال�تي يفرتض ان يكون عليها العامل
بأسره ،وليس فقط العامل اإلسالمي ،بوجود
والي���ة أه���ل ال��ب��ي��ت عليهم ال��س�لام ،الب���د من
ت��ش��ذي��ب انفسنا وت��ط��ه�ير قلوبنا م��ن صفات
ذميمة ،مثل الكرب والعجب واالعتداد بالنفس
وحب الدنيا ومغرياتها ،وإال نبقى يف وا ٍد ،ويبقى
منهج أهل البيت عليهم السالم ،وشخصياتهم
العظيمة يف وا ٍد آخر.
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* الشيخ حممد سعيد املخزومي
قال اإلم��ام الحسين عليه السالم
(إن المؤمن اتخذ اهلل عصمته وقوله
مرآته)
ال��ت��ط��ور ت��ق��دم مستمر حن��و التكامل
واالرت����ق����اء ،وع�ل�ام���ة ال��ت��ك��ام��ل واالرت���ق���اء
االستقرار والنمو واالزدهار.

والتحضر ه��و حب��ث اإلن��س��ان ع��ن قيم
التكامل ،وتتبع خطوات النجاح والناجحني.
وال��ع��ن��ص��ر امل��ت��ح��ض��ر ،ه��و امل��ؤم��ن بقيم
�رب��ي نفسه عليها،
احلضارة امللتزم بها ،والمُْ� ِّ
فتصنع شخصيته الراقية .و قيم احلضارة
ه���ذه ل��ي��س��ت ص��ن��ع� ً�ة يبتدعها اإلن���س���ان يف
خمترب عقله وميزان نفسه .فقيم احلضارة
ال يعرفها إ ّ
ال خالق اإلنسان ألجل التحضر
واحلياة.
ُ
َ
وقد ع ّرف اهلل تعاىل تلك القيم ،رسوله
األك���رم صلى اهلل عليه وآل���ه ،وق��د ع ّرفها
هو صلى اهلل عليه وآل��ه ،وأه��ل بيته عليهم
ال��س�لام ،ل�ير ّب��وا املؤمنني عليها ،فقال أمري
املؤمنني عليه السالم( :ان رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله ،أدَّبه اهلل عز وجل ،وهو أدبين ،وأنا
أؤدب املؤمنني ،وأو ّرث األدب امل َك َّرمني) (.)1

ل��ذل��ك ف��امل��ؤم��ن ه��و وح���ده دون غ�يره،
العنصر املتحضر يف احلياة ،وهو الذي «اختذ
اهلل عصمته» وقوته ومنعته ثم اختذ «قوله
م��رآت��ه» ،فينظر بها ليكتشف نسبة تطوره
ال���ذات���ي يف احل��ي��اة ف��ي��ع�دّهل��ا حن��و األف��ض��ل
األكمل.
مبادئ حضارية

فحينما ي��ق��رأ ه���ذا ال��ع��ن��ص��ر احل��ي��وي
َ
قول اهلل تبارك وتعاىل« :يا َأ هُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُوا
ٍ
ِ
ِ
الص ْيد تَنا ُل ُه َأ ْيديك ُْم
َل َي ْب ُل َو َّنك ُُم اللهَُّ بِشيَ ْء م َن َّ
ِ
ب َف َمنِ
ماحك ُْم لِ َي ْع َل َم اللهَُّ َم ْن يخَ ا ُف ُه بِا ْل َغ ْي ِ
ور ُ
ِ
ليم» (سورة
ا ْعتَدى َب ْعدَ ذل َك َف َل ُه ع ٌ
َذاب َأ ٌ
املائدة /آية ،)٩٤يفهم أنه خاضع المتحانات
عديدة يف حلظات حياته كلها ،فيقف عند
ت��ل��ك اآلي���ة ال��ك��رمي��ة فيتأمل فيها م��ب��ادئ

ثقافة رسالية
عديدة ،فيهذب نفسه عليها ومنها:
املبدأ األول :التمكن يف احلياة
حيث أن اهلل تعاىل قد خلقه على هذه
األرض يف أحسن خلقة وأدق نظام ،و « َل َقدْ
َخ َل ْقنَا الإْ ِ ن َ
ْسان يف َأ ْح َس ِن َت ْقوي ٍم» (سورة
التني /آية .)٤
ث��م وهبه ج��ل جالله ال��ق��درات الذاتية
وال��ط��اق��ات اهل��ائ��ل��ة ف��أع��ط��اه من
ادوات الفهم ما حيتاجه لصناعة
احلياة السعيدة فقالَ « :أ لمَ ْ ن َْج َع ْل
َل ُه َع ْينَينْ ِ  .ولِسان ًا َ
وش َف َتينْ ِ .
وهدَ ْينا ُه الن َّْجدَ ْي ِن»( .سورة البلد
َ
 /آية )10-8
ث��م م� ّك��ن��ه م��ن ال��ت��ص��رف مبا
حوله يف هذا الكون الفسيح الذي
ِ
«وس َّخ َر َلك ُْم ما فيِ
اموات
الس
َّ
يعيش فقال َ
وما فيِ
األر ِ
ض جمَ يع ًا ِمنْ ُه» (سورة اجلاثية/
ْ
آية . )١٣
ث��م منحه ق��درة العقل والعلم لتمييز
الضار من النافع ،ويتمكن من إدارة احلياة
فصار من مصاديق قوله تعاىل« :وما ي َْع ِق ُلها
ِإ َّ
ال ْالعالمُِ َ
ون» (سورة العنكبوت /آية .)٤٣
إذن فاإلنسان قادر ،متمكن بقدرة القادر
احلكيم.
املبدأ الثاني :املسؤولية يف احلياة
اهلل ال���ذي أع��ط��ى اإلن���س���ان ذل���ك كله
يف احلياة قد أراد منه أن يعمر األرض وال
خيربها ،ويصلحها وال يفسدها أو يفسد
فيها.
وهذا ما ال يتحقق إ ّ
ال بتبين سبل العمارة
وانتهاج مناهج احلياة اليت خلقه من أجلها.
ب��ع��ب��ارة أدق ف���إن ال���ذي خلق
ج��س��م��ه ع���ام���راً ب���أن���واع األج��ه��زة،
وخلق له األرض والسماء وما فيها
وأع��م��ره��ا بكل م��ا يكفل لإلنسان
حياته ،فقد خلق له نظام حياته
مبا يكفل له االستقامة واالستمرار
على طريق السالمة واالرتقاء مبا
يضمن ل��ه ال��س��ع��ادة واالس��ت��ق��رار
والنمو.
إذن فاإلنسان خملوق لعمارة
األرض وتنمية اإلنسان وتطويره،
من هنا صار عليه تبين نظام احلياة من خالق
اإلنسان والكون واحلياة.
املبدأ الثالث :التنمية الذاتية
كما أن اإلنسان خملوق من بدن و روح،
ومن نفس وعقل ،فإن روحه تنمو كما أن
بدنه ينمو ،وترتقي نفسه وتتألق ،وكذلك

عقله ينمو وي��ت��ط��ور ،وك��ل ذل��ك حبكمة
حكيم ،وتدبري مدبّر قدير .فاإلنسان خملوق
وخملوقة معه قدرة االبداع والتنمية الذاتية.
فال جيهلها وال يغفلها.
املبدأ الرابع :االمتحان من أجل التنمية
الذاتية
كما أن ال��ب��دن حيتاج إىل أن خيتربه

يتقنها ليكون م��ن الناجحني ،ول��ن ينجح
اإلنسان إ ّ
ال بشروط كثرية منها أربعة:
رشوط النجاح احلضاري

 -1تبين مشروع احلياة
أن يتبنى اإلنسان مشروع احلياة الذي
جاء به الوحي من خالق احلياة ،وهو اإلميان
ال���ص���ادق واالل���ت���زام ب��ه ول��ي��س ال��ذي
يصنعه اإلنسان من قناعاته الفردية،
وقد أقسم اهلل تعاىل بأن البشر كلهم
خاسرون إ ّ
مساهم اهلل
ال منطاً معيناً ّ
ْ
تعاىل وعينّ صفاتهم فقال« :وال َع ْص ِر
َ
اإلنسان َلفي ُخ ْس ٍر «.
ِ .إ َّن
ث��م استثنى من��ط�اً واح����داً منهم
ليكونوا ه��م الفائزين ،وه��م املؤمنني
مبنهاج احلياة ،فقال عنهم«ِ :إ َّ
ال َّال َ
ذين َآم ُنوا»،
فيكون االستثناء منحصراً باملتبنني مشروع
احلياة ،املتعبدين به ،املتشبثني مبعامله.
 -2العمل على مشروع احلياة
جمرد اإلميان بالفكرة والعقيدة دون أن
يكون هلا ح ّيز من الوجود الفعلي يف احلياة
أو تأثري على واقع اإلنسان وحياة اجملتمع،
تبقى الفكرة واملبدأ سجينة يف حدود الفكرة
اجملردة ،ولذلك قال تعاىل عن الشرط الثاني
من الشروط هو العمل وفق منهاج الناجحني
ات».
فقالَ :
«وع ِم ُلوا َّ
الصالحِ ِ
 -3الرتاصف احلضاري
ف��ب��ع��د ش����رط االمي������ان وت���ب�ن�ي ال��ع��م��ل
ب��امل��ش��روع احل���ض���اري ي��أت��ي ش���رط تنظيم
اجملتمع ورص صفوفه على أساس االعتقاد
الصحيح ،ثم الثبات على االجت��اه الصحيح
��واص� ْ��وا
يف احل��ي��اة م��ن خ�ل�ال« :و َت� َ
ِبالحْ َ ِّق».
 -4التماسك االجتماعي
التعاون والتسابق على تطبيق
قيم الصالح واإلص�ل�اح ،لن يؤتي
أكله إ ّ
ال أن يتوفر فيه شرط سد
فراغات البناء احلضاري ،كي ال
ينفذ إليه ال��ع��دو ،فيفسد البناء،
ويؤدي اىل انهياره.
وه��ن��ا ي��أت��ي ش���رط التماسك
املطلوب ،وضمان سالمة اجملتمع
أكثر فأكثر ،والتفافه حول قيم احلياة،
من أجل س ّد كل الثغرات املؤدية إىل خلخلة
البنية احليوية للمجتمع.
وه���ذا يتجلى ب��ت��ق��وي��ة اف����راد اجملتمع
بعضهم بعضاً ،وتثبيتهم على املسار الصحيح
وع��دم االصغاء ملن ينعق ويثري الشبهة .ثم

ً
صنعة
قيم احلضارة ليست
يبتدعها اإلنسان يف خمترب
عقله وميزان نفسه
���رن ق��درات��ه ع��ل��ى حتمل
اإلن��س��ان ك��ي يمُ َ � ِّ
مسؤولياته الصعبة يف احلياة فيخضعه إىل
اخ��ت��ب��ارات تصاعدية يف ال��ش��دة ،والرياضة
يف القسوة ،لريى امكانيته على فعل أشياء
ما كان يتحملها يف الصغر ،كذلك عقله
ونفسه ختضعان إىل اخ��ت��ب��ارات مترينية
تشحذ همته ،وتصقل طاقاته ،على سبيل
استثمار الطاقات الذهنية والقدرات العقلية
واإلم��ك��ان��ات الذاتية يف البناء احل��ض��اري يف
احلياة ،وهذه مسؤوليته على هذه األرض.
إذاً؛ جي��ب ع��ل��ي��ك اي��ه��ا امل��ؤم��ن معرفة
أن امتحانات احلياة هي من أج��ل التنمية
الذاتية عندك.
املبدأ اخلامس :اإلبداع للنجاح
ب��ن��ا ًء على م��ا ت��ق��دم ،ف��إن على اإلن��س��ان
أن ُي��ب��دع يف تطوير ذات��ه لينجح يف حياته،

لكي يرتقي اإلنسان ويصبح
عنصرًا فاعلًا يف احلياة ،ينبغي
له التأمل يف كالم اهلل تعاىل
ليتعرف على شروط اقتفاء آثار
الناجحني
ويرتقي بها إىل الفوز بكسب املرحلة األخرى
من احلياة القادمة.
املبدأ السادس :معرفة شروط النجاح
يتأمل عنصر احلضارة والتحضر ،وهو
اإلن��س��ان ،باآلية الشريفة ال�تي صدرنا بها
امل��ق��ال ،فيفهم أن للنجاح ش��روط�اً جيب أن
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ثقافة رسالية
ال��ص�بر وال��ت��ص�بر وال��ت��ص��اب��ر يف
وج��ه ال��ت��ح��دي��ات ،ق��ال ج� ّ�ل وع�لا:
واص ْوا ِبالصَّبرْ ِ »( ،سورة العصر/
«و َت َ
آية .)٣ – ١
املبدأ السابع :الوعي الختبار
التنمية احلضارية
ش����اء اإلن���س���ان أم أب�����ى ،فهو
ٌ
داخل مدرسة االمتحان اإلهلي يف
ّ
احلياة من أج��ل االرت��ق��اء يف ُسلم
أداء مسؤولياته العظام .فقد وجب
عليه أن ي��ك��ون واع��ي �اً الخ��ت��ب��ارات
التنمية والتطوير الذاتي كي يته ّيأ لتحمل
املسؤوليات احلضارية ال��ك�برى م��ن عمارة
األرض ،وب��ن��اء اإلن��س��ان وت��ط��وي��ر ق��درات��ه،
ث��م صياغة اجمل��ت��م��ع ،وت��أس��ي��س احل��ض��ارة،
وصناعة احلياة على األرض.
أم��ا إذا مل يكن واع��ي�اً الختبار التنمية
فسيفشل يف االمتحان ،ويسقط يف تنميته
ل��ذات��ه وجمتمعه ،ف�لا يبدع إ ّ
ال يف صناعة
امل��وت ،وتدمري احلياة ،وإفساد األرض ومن
عليها .وم���ا احمل�ترف��ون لصناعة امل���وت إ ّ
ال
الفاشلون يف امتحان تنمية ذواتهم .
م��ن هنا وج��ب معرفة االمتحان ال��ذي
يتعرض له البشر يف احلياة فيعترب ،إذ إن
م��ن الغفلة وال��س��ه��و أن يستأنس اإلن��س��ان
بوجوده يف الدنيا ،فيستأثر بفرض اآلخرين،
ك��ل��ه��م ،س��ارق�اً
ويستحوذ عليها ،ق��اض��م�اً اُ ُ
أم��واهل��م ،ناهباً ممتلكاتهمُ ،مستثرياً على
حساب اآلخرينُ ،م��ص��ادراً الناس حقوقهم،
منهمكاً يف مجع املال إىل املال ،قاصداً بذلك
منفعة ورحباً كثرياً لذاته.

عليه وآله ،حينما ضاقت به احلياة
الدنيا خاطبه ع� ّز وج� ّ�لَ « :ف ْ
اصبرِ ْ
ِ
الر ُس ِل»،
كَام َصبرَ َ ُأو ُلوا ا ْل َعزْ ِم م َن ُّ
(سورة األحقاف /آية .)٣٥
احلقيقة الثالثة :امتحان أتباع
أئمة احلق وأنصار التحضر
أم��ا امتحان أتباع أئمة احلق
وأن���ص���اره���م م���ن رم�����وز ص��ن��اع��ة
احل��ي��اة ،ف��ع��ادة م��ا يتعرضون إىل
ام��ت��ح��ان��ات ق��اس��ي��ة ،وذل���ك ليميز
وليمحص
ال��ق��وي م��ن الضعيف،
ّ
امل��ؤم��ن�ين مت��ح��ي��ص �اً ،إذ ان م��س��ؤول��ي��ات��ه��م
ك��ب�يرة ،ومهماتهم ثقيلة ،تقتضي منهم
ال��ص�بر يف معركة احل��ي��اة ،وال��ث��ب��ات أم��ام
عواصف التحديات ،إىل أن يُظهر اهلل تعاىل
حقائق معادن الرجال كل حسب حمتواه
وما ينطوي عليه قوامه وبُناه فقال ع ّز ّ
وجل:
«و َلنَب ُلو َّنكُم حتَّى َنع َلم المُْ ِ
جاهدي َن ِمنْك ُْم
ْ َ ْ َ
ْ َ
َ
ُ
ْ
بارك ُْم» (سورة حممد/
خ
أ
ا
و
ل
ب
والصابِري َن و َن ْ َ
َّ
َ
آية .)٣١
ولذلك ميتحنهم ربهم بالشر واخلري،
(و َن ْب ُلوك ُْم بِالشرَّ ِّ َوالخْ َيرْ ِ فِ ْتنَ ًة َوإِ َل ْينا
فقال تعاىل َ
ت ُْر َج ُع َ
ون) (سورة األنبياء .)٣٥ :فامتحانهم
بالشر يتجلى بضيق العيش وال��ف��ق��ر ،أو
العسر حني اصطكاك األسنة يف اُتون حروب
ض��روس ،أو التعرض ملفاتن دنيا معسولة
الظاهرُ ،مننت رحيهاُ ،م ٌّر ُز ٌ
عاق طعمها.
وه���ن���ا ي��ت��ب�ين ص�����دق دع������اة امل���ش���روع
احلضاري من غريهم ،فتتبلور شخصيتهم،
وتنصقل هممهم يف حتمل مسؤوليات بناء
اإلنسان ،وعمارة األرض ،وصياغة اجملتمع،
وتشييد احلضارة ،وصناعة احلياة.
ولكي يرتقي اإلن��س��ان ويصبح عنصراً
فاع ً
ال يف احلياة ،ينبغي له التأمل يف كالم
اهلل تعاىل ليتعرف على ش��روط اقتفاء آثار
الناجحني يف احلياة ،وضرورة مراقبته نفسه
يف مزالق مدرسة االمتحان الكربى طوال
حلظات حياته اليومية.
وه��ذا م��ا يفعله امل��ؤم��ن بقيم احلضارة
واحلياة ،ألنه العنصر املتحضر الوحيد فيها
ألنه كما قال اإلمام احلسني عليه السالم:
( إن المُْ ْؤ ِم َن اتخَّ َ َذ هَّ
اللِ ،ع ْص َم َت ُه َو َق ْول ُه ِم ْرآ ُت ُه
لمْ
ْ
ْ
َف َم َّر ًة ي َْن ُظ ُر فيِ َن ْع ِت ا ُؤ ِم ِن َ
ني َو َتا َر ًة يَن ُظ ُر فيِ
المَُْت َجبرِّ ِ َ
َم��ن َن ْف ِس ِه
ين َف ُه َو ِم ْن ُه فيِ َل َطا ِئ َف ،و ِْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َمن ُقد ِس ِه
ني ،و ِ
فيِ َت َعا ُر ٍف ،و ِ
َمن ِفط َن ِت ِه فيِ َي ِق ٍ
ْ
ني).
َع َلى تمَ ِك ٍ
---------------( )1حتف العقول ،ص171

جمرد اإلميان بالفكرة
حيز
والعقيدة دون أن يكون لها ّ
من الوجود الفعلي يف حياة
املجتمع ،تبقى سجينة يف
حدود الفكرة املجردة

حقائق يف االختبار احلضاري

م���ن ه��ن��ا ي��ت��ب�ين أن ال��ب��ش��ر أمج��ع�ين
مشمولون يف ام��ت��ح��ان تتبني عاقبته يوم
الدين ،إذا ما تشبثوا بهذا املنزل املهني ،ولكي
يفوز اإلنسان يف الدنيا ويصبح من املستثنني
م���ن اخل���س���ران امل���ب�ي�ن ،أن ي��ف��ه��م ح��ق��ائ��ق
االمتحان التالية:
احلقيقة األوىل :دخ��ول البشر مدرسة
االمتحان الكربى
حينما يدخل اإلنسان مدرسة االمتحان
الكربى يف احلياة ،يدعوهم ربهم إىل اتباع
مناهج الوحي لغرض البناء احلضاري على
ومسى التزامهم منهاج احلياة
هذه األرضّ ،
املرسومة هلم واملكلفني بها (عبادة) ،فقال ما
خلقتهم إ ّ
ال ملنهاج احلياة« ،وما َخ َل ْق ُت الجِْ َّن
ِ
ِ
والإْ ِ ن َْس إِالَّ ل َي ْع ُبدُ ون» (سورة الذاريات /آية

. )٥٦
(ول � ِك� ِ�ن ْاخ� َت� َل� ُف��وا) فالتزم ب��ه منهم من
التزم ،وكفر به منهم من كفرَّ ،
وصد عن
سبيل احلياة من صد وغ��وى فقال « َف ِمن ُْه ْم
من آمن ِ
ومن ُْه ْم َم ْن َك َف َر» (سورة البقرة  /آية
َ ْ َ َ
.)٢٥٣
وه��ؤالء املؤمنون صنفان :صنف ميثل
أئ��م��ة احل���ض���ارة واحل���ي���اة ،وص��ن��ف ميثل
أنصارهم وأتباعهم ،بينما ينقسم الكافرون
إىل ق��س��م�ين :ق��س��م مي��ث��ل أئ���م���ة اجل��ه��ل
والتخلف ،وقسم ميثل أتباعهم وأنصارهم،
ول��ك� ٍّ�ل امتحان مب��ا يناسب علمه ومعرفته
وصربه وثباته على املنهاج الصحيح.
احلقيقة الثانية :امتحان أئمة احلق و
أعالم التحضر
ه���ذا االم��ت��ح��ان ي��ه��دف رف���ع مقامهم
وارتقاء منازهلم الرفيعة ،فيتصدون لتبليغ
أم���ر اهلل ت��ب��ارك وت���ع���اىل ،ف��ي��دع��ون ال��ن��اس
إىل السبيل ال��ق��وي��م ،فيقابلهم ال��ك��اف��رون
مبعارضة شديدة ترتقي بسرعة فائقة إىل
التهمة واإلسقاط حتى تنتهي بالقتل.
وهنا يقتضي امتحانهم بهذا الصرب على
تبعات التزامهم سبيل اإلرشاد وهداية الناس،
فريفع اهلل هلم منازهلم ،ويُعلي درجاتهم يف
الدنيا واآلخرة.
وقد قال تعاىل عن هذا امتحان إبراهيم
اخلليل عليه السالم ،يوم امتحنه بذبح ولده
راهيم َر ُّب ُه
إمساعيل عليه السالم« :وإِ ِذ ا ْبتَىل إِ ْب
َ
ِ
بِك َِل ٍ
جاع ُل َك لِلن ِ
امت َف َأتمَ َّ ُهنَن َ
َّاس إِمام ًا
قال إِنيِّ
قال ِ
قال ال َي ُ
وم ْن ُذ ِّر َّيتي َ
َ
نال ع َْه ِدي ال َّظالمِنيَ »
(سورة البقرة /آية .)١٢٤
فكان ج��زاء اهلل تعاىل له يف صربه على
هذا االمتحان أن جعله إماما للناس فقال له
الرؤْ يا إِنَّا كَذلِ َك ن َْج ِزي المُْ ْح ِسننيَ
« َقدْ َصدَّ ْق َت ُّ
 .إِ َّن هذا لهَ ُو ا ْل َبال ُء المُْبنيُ » ( سورة الصافات:
 .)١٠٦ – ١٠٥وكذلك األمر بالنسبة إىل
باقي األنبياء عليهم السالم .
أما عن نبينا األك��رم حممد صلى اهلل
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البرامج الروحية والبناء الحضاري
حرمته عىل املسلمني ومن كان أبلغ حرمة لله و رسوله ،كان أشد
* كاظم السعيد
حرمة للمسلمني ومن استهان بحرمة املسلمني ،فقد هتك سرت اميانه».
الرصاع القائم بني االسالم والنسخة الجديدة من الجاهلية القدمية،
وليك يعمق االسالم شعورك بالوحدة مع املؤمنني ،يقول عليه
رصا ٌع ذو أبعاد مختلفة ،ثقافية واجتامعية واقتصادية وسياسية ومن السالم« :ان املؤمن ليسكن اىل املؤمن كام يسكن قلب الظآمن اىل املاء
ثم فهو رصاع حضاري شامل ال ميكن كسبه اال بتكثيف الجهود البارد) ويقول ايضا( :اال وإن ود املؤمن من اعظم سبب االميان ،اال
وتركيزها.
ومن احب يف الله وابغض يف الله واعطى يف الله ومنع يف الله عزوجل
فال ميكن ان نقاوم القوى الساعية للتسلّط علينا وقهرنا عن فهو من اصفياء املؤمنني عند الله تبارك وتعاىل ،اال ان املؤمنني اذا
طريق الحركة السياسية وحدها أو بالتغيري الثقايف فقط أو بالتحدي تحابا يف الله عزوجل وتصافيا يف الله ،كانا كالجسد الواحد ،اذا اشتىك
االقتصادي والوصول اىل االكتفاء الذايت يف حقل االنتاج فحسب ،وإمنا احدهام من جسده موضعا وجد اآلخر أمل ذلك املوضع).
علينا ان نقاوم الحضارات املادية بتأسيس حضارة
هكذا يرتفع مستوى الوحدة االميانية ،بل
اسالمية متكاملة االبعاد.
الوحدة الروحية بني املؤمنني ،ويؤكد عىل هذه
وحينام نقول (ح��ض��ارة) ،نقصد بها التحول
الفكرة قول االم��ام الصادق عليه السالم ،الحد
من جملة
الثقايف واالجتامعي ،ومن ثم االقتصادي والسيايس
اصحابه الذي قال لالمام :اين أللقى الرجل مل أره ومل
يرين فيام مىض قبل يومه ذلك ،فأحبه حبا شديدا
والعمراين ،ويف كل الجوانب وعىل مدى واسع وكذلك ما يؤكد اإلسالم
العمل من اجل تكوين كياننا ملقاومة التحديات عن
فاذا كلمته وجدته يل مثل ما انا عليه له ويخربين
يف
عليه
طريق تكثيف وتركيز كل الجهود ،وذلك غري ممكن
انه يجد يل مثل الذي اجد له ..فقال االمام :صدقت
معرض التكامل
إال عن طريق الربامج الرسالية.
يا سدير ،ان ائتالف قلوب االبرار اذا التقوا وان مل
يظهروا التودد بالسنتهم كرسعة اختالط قطر السامء
ذلك ،أن الحضارات املادية قد سبقت الحضارات االجتماعي لبناء
الروحية من حيث تطوير الوسائل املادية ،فالبد
عىل مياه االنهار وان بُعد ائتالف قلوب الفجار اذا
احلضارة ،هو
ان نجهز انفسنا بعامل ال يوجد عند اصحاب تلك
التقوا وان اظهروا التودد بالسنتهم كبُعد البهائم من
قضاء
ضرورة
الحضارات ،لرنكب قاطرة أرسع من تلك التي ركبوها
التعاطف وان طال اعتالفها عىل مزود واحد.
ومن جملة ما يؤكد االس�لام عليه يف معرض
وبلغوا هذا املستوى ،وهذه القاطرة ليست فقط حوائج املؤمنني
التكامل االجتامعي لبناء الحضارة ،هو رضورة قضاء
االخذ بالعوامل املادية ،وإمنا كذلك االخذ بالربامج بعضهم لبعض
الروحية .وهذا ال يعني ان نسد كل االب��واب ،فال
حوائج املؤمنني بعضهم لبعض.
فاملؤمن عليه ان يطلب حوائجه من أخيه
نستفيد من تجارب اآلخرين وال نطّلع عىل ما يجري
يف املجتمعات االخرى ،وإمنا علينا ان ننفتح عىل العامل ولكن دون ان املؤمن وال يستحي منه وكلام يجد يف نفسه حاجة يكشفها له بال
ننىس امليزات الحضارية التي منتلكها ..وتلك العنارص الحاسمة التي ت ّحرج ،ويطلب منه يف نفس الوقت ان ال يتواىن يف تقديم ما يتمكن
التزال بأيدينا والتي ينبغي ان نجعلها يف حسابنا لنستفيد منها عمليا تقدميه.
فمن دون ذلك النصل اىل اي تغيري ايجايب.
ان عملية التعاون تبدأ من الجذور ومن الخاليا الصغرية وعندما
وهنا نعرض شذرات من هذه الربامج ،تعلمنا كيف يجب ان يصبح املجتمع كله كتلة مرتاصة ،آنئذ ال ميكن اخرتاقها .تأملوا هذا
يعامل أحدنا اآلخر ،علّنا نستيضء بنورها يف طريقنا إلقامة الحضارة الحديث لالمام الصادق عليه السالم وهو يقول« :أوحى الله عزوجل
االسالمية املتكاملة التي ننشدها بإذن الله ..قال رسول الله صىل الله اىل داود :ان العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأبيحه جنتي ..فقال
عليه وآله وسلم« :إن من إجالل الله إعظام ذوي القرىب يف االسالم» ،داود :يا رب ..وما تلك الحسنة؟ ،قال :يُدخل عىل عبدي املؤمن رسورا ً
وقال ايضاً« :من مل يرحم صغريا وال يوقر كبريا فليس منا» ،وقال االمام ولو بتمرة ،فقال داود عليه السالم :حق ملن عرفك أال يقطع رجاءه
الصادق عليه السالم« :ال يعظم حرمة املسلمني إال من عظم الله منك».
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"عليهم السالم"
* عيل فاضل
يكثر الشيعة وعلى م��ر العصور من
ذكر أهل البيت سالم اهلل عليهم أمجعني،
ويلهجون بأمسائهم الشريفة ،حتى أنهم
إن مل يكونوا مجيعا ،فالغالبية العظمى
منهم ينادون ويندبون هذا االس��م أو ذاك
من أمساء األئمة الطاهرين ،ويف مناسبات
ع���دي���دة ،ب���ل يف م��ع��ظ��م أوق�����ات حياتهم
اليومية.
فيا ترى ما هي امليزات اليت تؤهل أهل
البيت س�لام اهلل عليهم ،ليلهج الشيعة
ب��ذك��ره��م خ��ل��ف �اً ع���ن س��ل��ف؟ وه���ل مثة
مربرات الن ينفرد الشيعة بهذا املنحى عن
غريهم وهم مسلمون يف الظاهر وينطقون
بالشهادتني؟
وسؤال آخر ال يقل أهمية عما سبق :هل
يعرف الشيعة ممن يقول حبب أهل البيت
سالم اهلل عليهم ،حقيقة هذه الشخصيات
املقدسة؟ علماً إن املعرفة بآفاق شخصيات
ومقامات كل واحد من املعصومني سالم
اهلل ع��ل��ي��ه��م ،ت��ع��د ال��ش��رط األول وامل��ي��زة
األكثر أهمية يف حقيقة صلة اإلنسان
الشيعي بإمامه ،وق��د تواتر بني املسلمني
مجيعا فضال عن إمجاع الشيعة ،بعلمائهم
وعوامهم ،احلديث النبوي الشريف« :من
م��ات ومل ي��ع��رف إم���ام زم��ان��ه ،م��ات ميتة
جاهلية».
وبطبيعة احلال فان تواتر هذا احلديث
النبوي الشريف وال��رواي��ات األخ��رى اليت
حتاكيه يف املعنى وحتاذيه يف قوة السند،
ي��غ�ني ال��ب��اح��ث وامل��ت��ت��ب��ع احل���ري���ص على
(سالمة القلب واملعتقد) عن ذكر املصادر
ال�تي أوردت���ه ،ملا فيه من مصداقية دينية
وعقائدية وشرعية وحتى عقلية وحتى

املعرفة ُيراد منها االعرتاف واإلقرار
بحقيقة اإلمام املعصوم ،وما يراد من
اإلنسان املؤمن ،أن يتخذه من مواقف و
سلوكيات جتاه إمام زمانه
إنسانية.
وال ريب أن هذه املعرفة املذكورة يف
احلديث الشريف ال تقتصر على معرفة
اهل��وي��ة الشخصية ل��ك��ل إم���ام م��ن أئمة
العصور واألجيال املتعاقبة ،إذ إن االقتصار
على ه��ذا املستوى م��ن امل��ع��رف��ة ،ميكن أن

حيظى به املشركون والنواصب واملنافقون
واحملايدون أيضاً.
ان املعرفة اليت اختزهلا القول النبوي
الشريف يف هذا احلديث -كما يبدو واهلل
أعلم -هي املعرفة الواعية بشخص اإلمام
ودوره ورس��ال��ت��ه ال��س��م��اوي��ة ،م��ض��اف��ا اىل
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طبيعة مقامه وقربه من اهلل تعاىل.
وه����ذا ي��ع�ني ـ يف م��ا ي��ع�ني ـ ان نسبة
التخلص م��ن ميتة اجل��اه��ل��ي��ة ،وم��ن ثم
نيل السعادة الدنيوية واخلالص األخروي
والعبور اىل جنان اخللد والرضوان اإلهلي،
رهينة بنسبة ه��ذه املعرفة وتعميقها يف
ك��ي��ان اإلن���س���ان ..وه��ن��ا ي��ش��ك��ل الفيصل
احلقيقي والفاعل يف متايز األفراد .
ان ه��ذه املعرفة ُي���راد منها االع�تراف
واإلقرار حبقيقة اإلمام املعصوم ،وما يراد
من اإلنسان املؤمن ،أن يتخذه من مواقف و
سلوكيات جتاه إمام زمانه.
و ملا كان نبينا األعظم صلى اهلل عليه
وآل��ه ،هو النيب اخل��امت ،فقد ّ
بشر باألئمة
املعصومني االث�ني عشر سالم اهلل عليهم،
كأوصياء من بعده ألمته املسلمة ،وأكد
على وجوب التمسك بهم ،كما هو واجب
التمسك ب��ال��ق��رآن احلكيم .ولعل حديث
الثقلني املتواتر واملتفق عليهم من عامة
املسلمني ،ما يؤكد ذلك؛ مبعنى أن هؤالء
األئمة هم أئمة احلق هلذه احلقبة املسماة
«آخ���ر ال���زم���ان» ،و ال�ت�ي ب���دأت م��ن النبوة
احملمدية الشريفة وتنتهي لدى اإلمامة
املهدوية الكرمية ..وعليه ؛ ف��ان املقصود
بإمام الزمان الذي ينبغي ان يُعرف ويقر له
ويطاع و يؤخذ عنه ،هو مجيع األئمة اإلثين
عشر س�لام اهلل عليهم أمج��ع�ين .ولطاملا
استفاقت األحاديث والروايات الصحيحة
عن كل واحد من آل البيت عليهم السالم
بأن اإلميان واملعرفة حبقيقة الدين؛ وهي
القرآن الكريم والعرتة النبوية الطاهرة
املتجسدة يف االث�ني عشر إم��ام �اً ،الب��د أن
ت��ك��ون معرفة وإمي��ان��ا وتصديقا وطاعة
وإق�����راراً واح����داً غ�ير قابلة للتجزئة ،إذ
ال��ت��ج��زئ��ة يف ه���ذا األف����ق أم���ر حم����ذور و
م��ذم��وم ،ح��ي��ث ال مي��ك��ن اإلمي����ان ببعض
الكتاب والعرتة والكفر ببعضها اآلخر.
وه��ذا م��ا دع��ا النيب الكريم صلى اهلل
عليه وآله ،اىل تبليغ القرآن اجمليد كله اىل
الناس ،فلم يرتك منه آية واحدة إال وقرأها
على مسامع ال��ن��اس وبينها لعقوهلم مبا
يناسب مقام حقبته ـ وكذلك طاملا وجدناه
صلوات اهلل عليه وآله ،يف نصوص شريفة
ك��ث�يرة ي��ذك��ر أمس����اء األئ���م���ة خ��ل��ف��اءه
الشرعيني ألم��ت��ه ال�تي ك��ان��ت تعيش يف
عصره ،ثم لألجيال املسلمة اليت ستعقب

احلكمة القرآنية
وعمق الوحي
املعهود يقضيان
بإلزام األفراد االعرتاف
بالتعددية العرقية
واللغوية واللونية
وغري ذلك من أشكال
التعددية ،كعامل
تكامل يف احلركة
اإلنسانية
عصره ،ليكون أفراد أمته ومجاعاتها على
بينة من أمرهم يف ما يتعلق بهؤالء األئمة
األشراف األبرار.
اال أن ي��د ال��ت��زوي��ر وال��ظ��ل��م واخل��وف
والالمسؤولية هي اليت تسببت يف اجلهل
ب��األئ��م��ة ال���ك���رام ،ال��ل��ه��م اال ث �ّل��ة مؤمنة،
امتدت مع الزمن واألج��ي��ال ،ممن عرفوا
وآمنوا بأمري املؤمنني والصديقة الطاهرة
فاطمة الزهراء سالم اهلل عليهما وآهلما؛
بوصفهما سيدي املعصومني بعد الرسول
األكرم صلى اهلل عليه وآله.
م���ن ه���ن���ا؛ ف����ان امل���ع���رف���ة يف امل��ف��ه��وم
اإلسالمي واالصطالح العقائدي ختتلف
اخ��ت�لاف��ا ج���ذري���ا ع���ن امل��ف��ه��وم ال��ل��ف��ظ��ي
واالصطالح اللغوي هلا  .وقد أشار القرآن
الكريم اىل ه��ذه احلقيقة حيث ق��ال عز
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم
من قائل فيهَ « :يا َأ هُّ َيا الن ُ
ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائلَ
لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ اللهَِّ َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن اللهََّ
ِ
يم َخبِري» (سورة احلجرات/آية ،)13
َعل ٌ
إذ ال ي��راد من التعارف هنا ،التعرف على
اهلويات الشخصية واجل��ذور االجتماعية
فحسب ،بل احلكمة القرآنية وعمق الوحي
املعهود يقضيان بإلزام األف��راد االع�تراف

بالتعددية العرقية واللغوية واللونية وغري
ذلك من أشكال التعددية ،كعامل تكامل
يف احلركة االنسانية.
وإمن��ا قصدنا موضوع معرفة اإلم��ام
وأهميته يف خالص الفرد من شقاء الدنيا
وضنكها وجاهليتها ،ثم من سوء العاقبة
ب��ع��د امل����وت وع����ذاب اآلخ�����رة ،ألن اإلم���ام
املعصوم هو ال��ذي يعطي لكلمة التوحيد
مفهومها احلقيقي وأُفقها ال��ذي حيصن
االنسان دون التيه وال��ض�لال .ومعلوم ان
البشرية تنسلخ عن حقيقتها اذا مل تقر
لربها بالوحدانية بعد رفض اآلهلة املزيفة
ونبذها .وأ ّنى إلنسان أن يعي حقائق وحي
اهلل دون التمسك مبرشد معصوم يهديه
يف متعرجات احلياة!! كما هو حباجة اىل
دليل وتوضيح لكثري من تفاصيل حياته.
ول��ل��ع��ل��م واإلش�����ارة ل��ل��ق��ارئ ال��ك��ري��م،
ف���ان اهل���دف احلقيقي م��ن ه���ذا امل��وض��وع
املتسلسل ،ليس البحث يف املسائل العقدية
–العقائدية ،-أو ال��ت��ح��ق��ي��ق يف عمق
شخصية اإلم��ام املعصوم ،إمنا الغاية هي
الوصول – ما أمكننا اىل ذلك -اىل إضاءات
من املنهج السلوكي واألخ�لاق��ي لألئمة
املعصومني عليهم ال��س�لام ،ال��ذي رمسوه
لنا ،وح��ددوه حلياتنا ،ومن خالل التعرف
اىل طبيعة هذا املنهج ،يتجّلى املربر للصدح
ب��أول��وي��ة اإلم���ام املعصوم وامل��ن��اداة بامسه
دون غريه ممن يدّعي املقام والفضل زوراً
وبهتاناً ،ولتبقى مدرسة أهل البيت عليهم
الصالة والسالم الكيان الوحيد الذي ينبغي
االنتماء إليه والتعلق به.
ول��ذا؛ وجدنا أن املعصومني س�لام اهلل
عليهم ،رمس���وا لنا يف أح��ادي��ث ورواي���ات
ع���دي���دة ،ح������دوداً مي��ك��ن ت��س��م��ي��ت��ه��ا ت���ارة
ب��امل��وج��ب��ة و أخ����رى ب��ال��س��ال��ب��ة ،ليتعرف
املؤمن ما ينبغي وما ال ينبغي عليه فعله
يف حياته .فقالوا مرة« :إمنا شيعتنا َمن،»...
كما قالوا« :ليس م ّنا َم��ن »...أو «ليس من
شيعتنا َمن ،»...واهلدف واضح ،هو لتحديد
ه��وي��ة امل��ؤم��ن ال��ص��ادق املنتمي هل���م ،من
الكاذب امل�دّع��ي ،وليعي كل ام��رئ قيمته
احلقيقية ول��ي��ع��رف طبيعة عالقته مع
سادته املعصومني الذين جعلهم اهلل تعاىل
ب��داي��ة االن��ط�لاق اليه والعبودية ل��ه دون
سواه .وهذا ما سنستعرضه معا ـ ايها القارئ
الكريم ـ يف مقاالت قادمة إن شاء اهلل.
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قراءة في كتاب:
بينات من فقه القرآن "سورة الشعراء"
شجاعة الكشف عن مواطن الخلل

* إعداد  :عيل عبد احلسني
برشى اىل كل إنسان باحث عن حقائق
االشياء يف الحياة ،والقرآن الكريم يساعده يف
هذه املسرية عىل اكتشاف الطريق الصحيح
الذي يحدد له املوازين الصحيحة لكل يشء،
فيجد الحق حقاً والباطل باطالً ،ومييز بني بصائر
الوحي وقيم السامء ،وبني االفكار البرشية
املتأثرة باألهواء ،والقابلة للتغيري.
«سورة الشعراء» ،تأيت ضمن طائفة السور
القرآنية يف هذا السياق ،والفرصة متاحة الن
نتوصل اىل بصائر قرآنية يف هذا املضامر مبطالعة
آخر إصدارات سامحة املرجع الديني آية الله
العظمى السيد محمد تقي املدريس – دام ظله-
«بيّنات من فقه القرآن – سورة الشعراء» ،وهذا
يتحقق إذا التقينا بالقرآن الكريم ،وبهذه السورة
تحديدا ً ،بقلبنا ،وتدبرنا يف كلامتها بعقولنا،
سنجد حينئذ أن رصاعاً محتدماً وقامئاً بني متبع
هدى الله تعاىل وبصائر وحيه ،وبني متبع لهوى
النفس األمارة بالسوء.
ويذكرنا سامحة املرجع املدريس يف مقدمة
الكتاب ،مبنهج القرآن الكريم بانه يهدينا اىل
الحقائق من خالل قصص واقعية ،تعكس هذا
املمتد يف حياة االنسان عىل مر الزمان.

فرصة التغيري الذايت

يف مطلع السورة مثة دعوة واضحة لالنسان
الكتشاف الحقائق بنفسه ،ال أن ينتظر النبي
املرسل من السامء أو وصيه أو علامء الدين من

بعدهم ،يتكلمون ويبلغون ويضحون ،ليكون
الخطاب من جانب واحد ،يقول سامحة املرجع
املدريس« :صحيح أن الهداية من الله تعاىل ،بيد
أن املستحق لها هو الطالب لها ،والعامل من
اجل الحصول عليها ،أما املتخال واملتكاسل فلن
يش ّم ريح الهداية».

«فلله الحجة البالغة»

يف سورة الشعراء ،يذكر البارئ ع ّزوجل
االق��وام السابقة وتجاربهم مع انبيائهم يف
الوصول اىل الحقائق والبصائر االلهية ،ومن ابرز
القصص التي يرسدها القرآن الكري يف هذه
السورة وسور مباركة اخرى ،قصة نبي الله موىس
ومن قبله نوح و ابراهيم ،وايضاً لوط وصالح
عليهم السالم.
وحتى يكون االميان بالله تعاىل إمياناً قطعياً
عميقاً الرجعة فيه ،يقدم االنبياء املعاجز الباهرة
بأمر من الله تعاىل ،لرتى الجبهة املعارضة
واملعاندة موقفها النهايئ ،وما اذا كانت تختار
طريق الهداية ،أو تبقى يف ضاللها املبني ..وهذا
ما يسميه القرآن الكريم بـ «الحجة البالغة»،
وخالل تدبر سامحته يف هذه السورة ،و وصول
اآليات اىل املواجهة املكشوفة بني انبياء الله
املرسلني من السامء ،وبني الحكام الطغاة ،يصف
سامحته اآلية الكرميةَ « :فلِلَّ ِه الْ ُح َّج ُة الْ َبالِ َغ ُة»
(سورة األنعام  ،)149/بانها «كلمة ذات معانٍ
بالغة الدقة والشمول ،فالله تعاىل يت ّم حجته
عىل عباده ،فهو الرحمن الرحيم الذي ال يريد
ظلامً للعباد ،لذلك بعد ان قدم النبي موىس عليه

السالم الحجة الناطقة بالقول اللني ،ورأى فشل
القوم يف االهتداء ،ألقى عصاه فاذا بها ثعبان
مبني ،وهذا ما جعل السحرة الذين ع ّول عليهم
فرعون ملواجهة موىس ،ان ينقلبوا من الكفر اىل
االميان يف القصة املعروفة ،ويشري سامحته اىل
إضاءة يف اآلية الكرمية« :قالُوا لاَ ضَ يرْ َ إِنَّا إِلىَ َربِّ َنا
ُم ْن َقلِ ُبونَ » (اآلية  ،)50حيث يقول سامحته« :مل
يكن وراء إميان السحرة بالرسالة أية مصلحة
مادية ،بل آمنوا للداللة عىل أن االنسان قادر
بإذن الله عىل تحدي كل عوامل الضعف املادي،
وأن ما ميلك من عقل وإرادة أقوى من كل إغراء
أو ارهاب ،وكان هذا رد السحرة يف هذه اآلية
عىل تهديدات فرعون بالقتل الشنيع والصلب.
وعن اآلية التالية يضيف سامحته« :نستفيد
من اآلي��ة الكرمية ،أن ه��ؤالء عرفوا مواطن
الضعف يف حياتهم السابقة ،وأنهم قد أخطأوا
عندما عملوا بالسحر وخدعوا الناس ثم تعاونوا
مع فرعون الظامل».

« َوالشُّ َع َرا ُء يَ َّت ِب ُع ُه ُم الْغَا ُوونَ »

يف نهاية السورة املباركة يأيت ذكر «الشعراء»
مع التحذير الشديد من مغبة ان ال يكونوا ممن
تتنزل عليهم الشياطني ،تقول اآلية الكرمية:
«ت َن َّز ُل َع ىَل ك ُِّل أَف ٍ
َّاك أَثِ ٍيم» (اآلية  ،)222وعن
هذا يقول سامحته« :الشيطان يتنزل عىل األفاك
ليجعله وسيلة مثىل يف إضالل اآلخرين ،فالبد
من تجنبهم والحذر منهم النهم لسان الشيطان،
ومن أتقن الكذب ،قادر عىل أن يصور الحقيقة
رساباً ،والرساب حقيقة».

بأقال مكم
زينب "عليها السالم"  ..عباءتها وأخالقها
ألقت عينيها هنا وهناك ..فلم تجد سوى
أجسا ٍد مقطعة بالسيوف ،وعىل مقربة من
شاطئ الفرات ،مل تجد سوى كفني قطيعني..
و ّدعت أخاها املعفّر بالرتاب ،وهو جسد بال
رأس ،ثم غادرت بخطاها الثقيلة أرض الطف
– املأساة ،لكن قلبها وروحها بقيا اىل جنب
ذلك الجسد الطاهر.
بينام كانت تسعى جاهدة لجمع شتات
األطفال والعيال ،كانت تشاهد أعداء الله
واإلنسانية ،يحرقون الخيام ،ويتجرأون
عىل الله ورسوله بالسلب والنهب ،وكانت
أيضاً تسمع أصوات األطفال وهم ينادون:
العطش ..العطش!..
أما هي ..فكانت الدماء تسيل من كتفها،
من شدة السياط الظاملة ،وهكذا بقيت
تصارع األمل النفيس والبدين ،ثم صارعت
غرور وطغيان ابن زياد يف الكوفة ،ويزيد
يف الشام ،وم ّرغت رجولتهم الزائفة بالوحل.
ثم خاطبت الناس الصامتني ،فهزتهم بعنف
بكالمها البليغ والعاصف" :أما بع ُد يا أهل
الكوفة ..يا أهل الختل والغدر .أتبكون..؟
فال رقأت الدمعة ،وال هدأت الرنة .إمنا
مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة
أنكاثاً ،تتخذون أميانكم دخالً بينكم .أال وهل
فيكم إال الصلف النطف؟ والصدر الشنف؟
وملق اإلماء؟ وغمز األعداء؟ أو كمرعى عىل
دمنة؟ أو كفضة عىل ملحودة ؟ أال ساء ما
قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم
ويف العذاب أنتم خالدون ،"...اىل آخر خطبتها
أمام أهل الكوفة.
وبذلك اسمعتنا زينب ابنة أمري املؤمنني
عليهام السالم ،صوت الحق الهادر أمام
السلطان الجائر ،فكانت خري امرأة نهضت

بهذه املهمة ،التي من شأنها أن توقظ
الضامئر التي نامت عىل مغريات الحكام.
وماذا ع ّنا نحن..؟ هل يكفي أن نتناقل
أحاديث هذه السيدة العظيمة واملجاهدة،
يف مجالسنا الحسينية وغريها؟
أعتقد أن علينا أن ننظر اىل سريتها من
زاوية أخرى ،لنتمكن من امليض يف طريقها،
وتحقيق ما حققته ،علامً أننا – بنات حواء-
لن نكون مثل زينب عليها السالم ،فهي ابنة
إمام معصوم ،وأم معصومة أيضاً ،إذا ً؛ فهي
ام��رأة فريدة من نوعها ،بيد أن باإلمكان
االقرتاب اىل هذه الشخصية العظيمة ،عندما
نتعرف عىل رس الصرب والثبات والشجاعة التي
تحلّت بها خالل فرتة السبي ،وهي امرأة أمام
رجال عتاة منتهكني للحرمات..
أرى الكثري من الفتيات والنساء يف
مجتمعنا يحملن أس�ماء مثل" :زه��راء" و
"زي��ن��ب" ،و"فاطمة" ،و"ك��وث��ر" و"رقية"،
وغريها من األسامء التي تعود اىل نساء أهل
البيت عليهم السالم ،وهي أسامء جميلة و
رائعة حقاً ،فالبد أن يرافقها االقتداء بتلك
الشخصيات العظيمة ،بالحجاب الكامل أوالً:
فقد كان الحجاب الركن املهم يف شخصية
زينب عليها السالم ..هكذا نسمع ونقرأ عن
حياتها الرشيفة واملباركة ،مع أبيها وإخوتها
عندما كربت وبلغت مبلغ النساء ،وكيف
أن أباها أمري املؤمنني عليه السالم ،مل يكن
يخرجها لزيارة مرقد جدها رسول الله صىل
الله عليه وآله ،إال عندما يحل الظالم ليالً.
إن العباءة الزينبية ،ليست للتج ّمل
والتفاخر ،بل هي للسرت ،وهذا ما يجب ان
توضحه األم البنتها منذ الصغر ،وقبل أن تبلغ
التاسعة من العمر ..ومن الجيد رسد

قصص الحجاب والسرت عن زينب وسائر نساء
وفتيات أهل البيت عليهم السالم ،وكيف
عاشت هؤالء النسوة حياته ّن ،وأنجنب أولياء
الله الصالحني واألبطال املجاهدين.
واألم���ر اآلخ���ر اىل ج��ان��ب الحجاب،
األخالق والسلوك الحسن ،فقد سألت عدة
نساء وفتيات :كيف تقتدين بالسيدة زينب
عليها السالم :كان الجواب :بالصرب وااللتزام
بالحجاب ،وأشياء أخرى ،فسألت عن األشياء
األخ��رى ،فكان الجواب :ال يشء !....مبعنى
أننا نعرف عن السيد زينب عليها السالم،
ما جرى لها يوم عاشوراء ،يف حني قضت
عليها السالم سنني طواالً مع أرستها الكرمية
والطاهرة ،اىل جانب أمها لفرتة قليلة ،ثم
سنني طواالً مع أبيها أمري املؤمنني وإخوانها..
فالبد أن نعرف كيف كان تعامل هذه السيدة
مع شقيقيها الحسن والحسني عليهام السالم؟
وأيضاً تعاملها مع أخيها أيب الفضل العباس
عليه السالم .وكذلك مع سائر أفراد املجتمع..
لقد كانت سيدتنا الجليلة يف قمة األخالق
والفضائل واملكارم .وأعتقد أننا اليوم نعيش
بخري وسالم ،بوجود عدد من املؤمنني الذين
يتحلّون بأخالق وصفات أهل البيت عليهم
السالم .وأدعو الله تعاىل أن يزداد هذا العدد
لنكون األغلبية التي يرجوها أهل البيت
عليهم السالم ،فيكونوا ع ّنا راضني.
* الطالبة :آمال توفيق عيل – كربالء املقدسة
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اإلنسان  ...العالم !...
* حسن احلسني

يف يوم من األيام ..اقرتب إليه أحد مناوئيه وكان جريئ َا
عىل الشيخ غري آبه بمنزلته الرفيعة يف احلوزة ومكانته يف
أوساط الناس فقال له :إىل متى هذا الرياء يا شيخ؟
ابتسم له الشيخ وقال:أنت أيض َا قم هبذا الرياء!
وذات مرة أيض َا قال له أحد الطفيليني وهو يقصد
إهانته:
ما أسهل أن يصبح اإلنسان عامل َا ،ولكن ما أصعب أن
يصبح دمث اخلليقة (كريم السجية)
فقال له الشيخ  :وكأنه يريد تصحيح كالمه :أن يصبح
اإلنسان عامل َا فهذا صعب جد َا ولكن األصعب من هذا
الصعب أن يصبح دمث اخلليقة!
املرجع املجدد الشيخ مرتىض األنصاري (قدس) :يف
هذه القصة رسم للعلامء وطالب العلوم الدينية منهج َا
يدعو إىل استيعاب األمة بكافة فئاهتا ومستوياهتا وعقوهلا ..
فعامل الدين ،فض ً
ال عن صعوبة ومعاناة املواظبة عىل
ٍ
طلب العلم والتعليم  ،فإنه أمام حتد ٍ
كبري جد َا؛ أال وهو
استعداد والنفس وتزكيتها ملواجهة «جهل» الكثري من
الناس ،الذين يرمون رجال العلم ومصلحي األمة ،بكافة
السهام وبدوافع خمتلفة ،ينقل لنا أن أحد طالب العلم و ّفقه
تعاىل لتأليف كتاب حول األخالق الفاضلة وتزكية النفس
فإذا أراد أن يعرضه عىل أحد مراجع الدين العظام ليأخذ
رأيه باملوضوع يرتبك برؤيته للكتاب ،فينقل إن املرجع

الديني قال له :يافالن اعطني كتابك وتعال يل بعد أسبوع
فذهب الطالب املؤلف وعاد بعد أسبوع ،وسأل املرجع
عن رأيه يف الكتاب ،فتفاجأ هذا الطالب بان رمى املرجع
الديني الكتاب بحضنه وقال له:
ماهذا ..هكذا يكتبون ؟ اذهب وراجعه وصحح إن
كان فيه خطأ ! فأخذ الطالب الكتاب من املرجع الديني
شاكر َا له ،ودون أن يمتعض ثم عاد بعد أسبوع وقال
للمرجع :موالنا مل أجد فيه أمر َا يستحق التعديل ..فتبسم
املرجع بوجه الطالب املؤلف ..قائالَ :أعتذر منك عىل
غضاضة فعيل ألنني أردت أن أعرف هل أنت يف مستوى
تطبيق األخالق الفاضلة وتعمل بام قلته يف كتابك؟ ثم قال
له املرجع :اآلن وقد تيقنت أنت أهل للتأليف!!
إن رعاية قادة احلوزات ألبنائها برتبيتهم وإعدادهم
بالشكل الصحيح ،بحيث يكونون بمستوى التحدي
للمسؤولية الدينية ،وعدم التأثر بالضغوط االجتامعية
واالقتصادية والسياسية ،والتي عاد َة ما خترج اإلنسان عن
أخالقه الكريمة هي من الضامنات األكيدة للمسرية الربانية
لألمة.
إن ختصيص طالب العلوم بشقيها الدينية واألكاديمية
وقت ًا ملطالعة خلقيات رجال العلم والعلامء الربانني ،سوف
يسهم كثري َا يف تزكية وهتذيب الروح والتخلص من ادران
الكرب والتعايل بدعوى العلم والعلمية ،وال ننسى أن الناس
ينظرون اىل خلق وسلوك أهل العلم قبل أن يتفحصوا
درجاهتم العلمية!...

